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: : المقدمة المقدمة 
. . من واالهمن واالهوصحبه و وصحبه و على آلهعلى آلهسیدنا محمد و سیدنا محمد و خیر خلق اهللا خیر خلق اهللا الحمد هللا ، والصالة والسالم على الحمد هللا ، والصالة والسالم على 

: : بعدُ بعدُ أما أما 
لمـا یضـم لمـا یضـم ، ، یعد من الكتب المهمة لطالب علـم النحـو یعد من الكتب المهمة لطالب علـم النحـو یة ابن مالك یة ابن مالك لفلفألأل) ) عقیلعقیلابنابن((فإن كتاب فإن كتاب 

المؤیــــدة المؤیــــدة مختلفــــة، مختلفــــة، الالنحویــــة نحویــــة الالمــــذهب مــــذهب الالراء و راء و فضــــًال عــــن اآلفضــــًال عــــن اآل،،فــــي طیاتــــه مــــن شــــرح مســــتوف لأللفیــــةفــــي طیاتــــه مــــن شــــرح مســــتوف لأللفیــــة
قـدر قـدر ، فكـان لشـواهد الشـرح ، فكـان لشـواهد الشـرح حـه ویؤیـده حـه ویؤیـده ما یذهب إلیه في شرحه ومـا یرجما یذهب إلیه في شرحه ومـا یرجلتعضید لتعضید بالشواهد النحویة بالشواهد النحویة 

،،، وهـو األصـل فیهـا، وهـو األصـل فیهـاستعمل الشـاهد النحـوي بجمیـع أنواعـه فـي شـرحه ، مـن شـاهد قرآنـيستعمل الشـاهد النحـوي بجمیـع أنواعـه فـي شـرحه ، مـن شـاهد قرآنـياا، ف، فكبیر كبیر 
. . لیغني الشرح ویثریه لیغني الشرح ویثریه ،،وشعري ، ونثريوشعري ، ونثري،،وحدیثيوحدیثي

فالشاهد الشعري المجهول القائل في باب االبتداء ونواسخه أمرُ الیستهان به وكان له اثر في فالشاهد الشعري المجهول القائل في باب االبتداء ونواسخه أمرُ الیستهان به وكان له اثر في 
بــدءًا بكتــاب بــدءًا بكتــاب وهــو شــائُع فــي كتــب النحــو وهــو شــائُع فــي كتــب النحــو ... ... لتــي یــؤتى بــه شــاهدًا لهــا أو علیهــا لتــي یــؤتى بــه شــاهدًا لهــا أو علیهــا القاعــدة النحویــة االقاعــدة النحویــة ا

..سیبویه الى یومنا هذاسیبویه الى یومنا هذا
دراسـة الشـواهد الشـعریة فـي شـرحه والسـیما الشـواهد الشـعریة دراسـة الشـواهد الشـعریة فـي شـرحه والسـیما الشـواهد الشـعریة ولعل هذا كان سـببًا فـي خوضـي ولعل هذا كان سـببًا فـي خوضـي 

حینــــًا حینــــًا عقیــــل للتمثیــــل عقیــــل للتمثیــــل بـــنبـــنٱٱبهــــا بهــــا حــــتج حــــتج ااوبیــــان آثرهـــا فــــي القاعــــدة النحویــــة ، فقـــد وبیــــان آثرهـــا فــــي القاعــــدة النحویــــة ، فقـــد ،،المجهولـــة القائــــلالمجهولـــة القائــــل
..الدراسةالدراسةهذههذه، وهذا ما ستبینه، وهذا ما ستبینهولیس الستخالص القاعدةولیس الستخالص القاعدةحینًا آخر حینًا آخر واالستئناس بها واالستئناس بها 

عقیـل ؛ عقیـل ؛ بـنبـنٱٱلـم أقصـد فـي عملـي هـذا استقصـاء جمیـع الشـواهد الشـعریة المجهولـة القائـل عنـد لـم أقصـد فـي عملـي هـذا استقصـاء جمیـع الشـواهد الشـعریة المجهولـة القائـل عنـد 
الكتــب الكتــب لیتســنى معرفتهــا عــن كثــب ودراســتها دراســة وافیــة فــي بطــون لیتســنى معرفتهــا عــن كثــب ودراســتها دراســة وافیــة فــي بطــون ،،ههخخفــي بــاب االبتــداء ونواســفــي بــاب االبتــداء ونواســ

شــواهد المبتــدأ شــواهد المبتــدأ كــان المبحــث االول كــان المبحــث االول نتــائج ، نتــائج ، الالضــمت أهــم ضــمت أهــم وخاتمــة وخاتمــة مبحثــین مبحثــین وجعلتــه فــيوجعلتــه فــي، ، هــاهــااتاتههوأموأم
وأخواتهـــا وأخواتهـــا ) ) مـــامـــا((وأخواتهـــا ، ووأخواتهـــا ، و) ) كـــانكـــان((: : شـــواهد نواســـخ االبتـــداءشـــواهد نواســـخ االبتـــداءأمـــا المبحـــث الثـــاني فكـــان أمـــا المبحـــث الثـــاني فكـــان ر ، ر ، والخبـــوالخبـــ
) ) ظـــــنَّ ظـــــنَّ ((النافیـــــة للجـــــنس ، والنافیـــــة للجـــــنس ، و) ) الال((وأخواتهـــــا ، ووأخواتهـــــا ، و) ) إنَّ إنَّ ((، و، ووأخواتهـــــاوأخواتهـــــا) ) كـــــادكـــــاد((، و، و) ) لـــــیسلـــــیس((بهات بــــــ بهات بــــــ المتشـــــالمتشـــــ

. . هم ما توصلت إلیه من نتائجهم ما توصلت إلیه من نتائجأأخاتمة ضمت خاتمة ضمت ثم تلت الدراسةثم تلت الدراسة، ، واخواتهاواخواتها
والتـي وردت فیهـا تلـك والتـي وردت فیهـا تلـك ،،سـتعنت بأغلبهـاسـتعنت بأغلبهـاكلهـا إال أننـي اكلهـا إال أننـي اال أجزم بأني وقفـت علـى كتـب النحـوال أجزم بأني وقفـت علـى كتـب النحـوو و 

، لــذا أرجــوا إن ، لــذا أرجــوا إن ) ) عبــاس حســنعبــاس حســن((وانتهــاًء بالمحــدثین أمثــال وانتهــاًء بالمحــدثین أمثــال ) ) ســیبویهســیبویه((ابتــداًء مــن األقــدمین ابتــداًء مــن األقــدمین ،،الشــواهدالشــواهد
نْ أصبت فمن توفیـق اهللا وكرمـه علـيَّ أصبت فمن توفیـق اهللا وكرمـه علـيَّ  ٕ نْ ، وا ٕ فیـه فیـه بـذلتبـذلتوعـذري فیـه أنـي وعـذري فیـه أنـي أخطـأت فمـن زالت نفسـي ، أخطـأت فمـن زالت نفسـي ، ، وا

. . كي یصل الى المستوى المطلوب للبحث األكادیمي كي یصل الى المستوى المطلوب للبحث األكادیمي جهدي جهدي 
..صالة والسالم على خیر المرسلینصالة والسالم على خیر المرسلینوآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین والوآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین وال
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المبحث األولالمبحث األول
))))المبتدأ والخبرالمبتدأ والخبر((((شواھد شواھد 

والخبــر ، فالمبتــدأ لــدیهم هــو موضــع االهتمــام فــي والخبــر ، فالمبتــدأ لــدیهم هــو موضــع االهتمــام فــي تعریفــات للمبتــدأتعریفــات للمبتــدأعــدة عــدة أورد النحــاة القــدامى أورد النحــاة القــدامى 
الجملــة أیــًا كــان موضــعه ، ولــذا تناولــه النحــاة فــي مؤلفــاتهم ، كــان أولهــم إمــام النحــاة ســیبویه فــي الجملــة أیــًا كــان موضــعه ، ولــذا تناولــه النحــاة فــي مؤلفــاتهم ، كــان أولهــم إمــام النحــاة ســیبویه فــي 

وهمـا مـا ال وهمـا مـا ال . . هـذا بـاب المسـند والمسـند إلیـه هـذا بـاب المسـند والمسـند إلیـه : (( : (( معنى المبتدأ والخبر بقولـه معنى المبتدأ والخبر بقولـه الذي تناول الذي تناول ) ) الكتابالكتاب((
علیــه علیــه یجــد المــتكلم منــه بــدًا ، فمــن ذلــك االســم المبتــدأ والمبنــي یجــد المــتكلم منــه بــدًا ، فمــن ذلــك االســم المبتــدأ والمبنــي واحــد منهمــا عــن اآلخــر ، والواحــد منهمــا عــن اآلخــر ، والیغنــي یغنــي 

علیــه مسـند إلیــه ، فــال علیــه مسـند إلیــه ، فــال ىّ ىّ ، فالمبتــدأ عنـده مســند والمبنـ، فالمبتــدأ عنـده مســند والمبنـ))١١(())))وهـو قولــك عبـد اهللا أخــوك ، وهـذا أخــوكوهـو قولــك عبـد اهللا أخــوك ، وهـذا أخــوك
..))٢٢((بنى على ما قبلهبنى على ما قبلهبنى علیه أو یُ بنى علیه أو یُ یكون هذا كالمًا حتى یُ یكون هذا كالمًا حتى یُ 

عوامـل االسـماء ومـن األفعـال والحـروف عوامـل االسـماء ومـن األفعـال والحـروف مـا جردتـه مـن مـا جردتـه مـن : : المبتـدأ المبتـدأ : (( : (( السـراج بقولـه السـراج بقولـه بنبنٱٱه ه وحدَّ وحدَّ 
..))٣٣(())))مبتدأ به دون الفعل مبتدأ به دون الفعل وكان القصد فیه أن تجعله أوًال لثانٍ وكان القصد فیه أن تجعله أوًال لثانٍ 

تـه مـن العوامـل اللفظیـة ، وعرضـته تـه مـن العوامـل اللفظیـة ، وعرضـته ییهـو كـل اسـم ابتدائـه ، وعر هـو كـل اسـم ابتدائـه ، وعر : (( : (( فحده بقولـه فحده بقولـه جني جني بنبنٱٱأما أما 
..))٤٤(())))ع االبتداء ع االبتداء سندًا إلیه وهو مرفو سندًا إلیه وهو مرفو لها ، وجعلته أوًال لثانٍ ، ویكون الثاني خبرًا عن األول مُ لها ، وجعلته أوًال لثانٍ ، ویكون الثاني خبرًا عن األول مُ 

المبتـدأ هـو تجریـد االسـم وتعریتـه مـن العوامـل اللفظیـة ، المبتـدأ هـو تجریـد االسـم وتعریتـه مـن العوامـل اللفظیـة ، إنَّ إنَّ : : ، بقولهمـا ، بقولهمـا ))٥٥((كتابـهكتابـهوتابعه شـارحاوتابعه شـارحا
..))٦٦((وجعله أوًال لثانٍ وجعله أوًال لثانٍ 

تحصـل تحصـل جملـة جملـة منهمـامنهمـاتعریفه مضیفًا أن المبتدأ مع خبره یـأتلفتعریفه مضیفًا أن المبتدأ مع خبره یـأتلفييوهذا ما ذهب إلیه الحریري فوهذا ما ذهب إلیه الحریري ف
. . ))٧٧((الفائدة بهما ویحسن السكوت علیهاالفائدة بهما ویحسن السكوت علیها

عقیـل فـي عقیـل فـي بـنبـنٱٱعند عند ) ) المبتدأ والخبرالمبتدأ والخبر((ھد ھد شواشوا
: : شرحھ على األلفیة شرحھ على األلفیة 

: : على النحو االتيعلى النحو االتيهناك عدة شواهد مجهولة القائل في هذا الباب نوردهاهناك عدة شواهد مجهولة القائل في هذا الباب نوردها
: : بقول الشاعر بقول الشاعر ، واستشهد لذلك ، واستشهد لذلك )) )) المبتدأ الذي ال خبر لهالمبتدأ الذي ال خبر له((((المسألة األولى في المسألة األولى في 

ــــــــــــــــــــــــــغَ غَ  ــــــــــــــــــــــــــْی ُ ْی ُ ر ـــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــالٍه ِع ـــــــاللّ اللّ حِ حِ رِ رِ اطَّ اطَّ ؛ َفـــــــــــــــــــــــــــ؛ َفـــــــــــــــــــــــــــاكَ اكَ دَ دَ الٍه ِع ـــــــْه ـــــــغْ غْ تَ تَ ، والَ ، والَ وَ وَ ْه ـــــــَت ـــــــرْ رْ رِ رِ َت ـــــــبَع ـــــــارضِ ارضِ بَع ـــــــسِ ))٨٨((مِ مِ لْ لْ سِ

. . ٢٣٢٣/ / ١١: : الكتاب الكتاب ))١١((
. . ٧٨٧٨/ / ٢٢::المصدر نفسھ المصدر نفسھ : : ینظرینظر))٢٢((
. . ٦٢٦٢/ / ١١: : األصول في النحو األصول في النحو ))٣٣((
. . ٧٩٧٩: : اللمع اللمع ))٤٤((
. . وجامع العلوم وجامع العلوم --بفتح الباءبفتح الباء––ابن برھان العكبري ابن برھان العكبري ))٥٥((
. . ١٨٠١٨٠/ / ١١) : ) : جامع العلومجامع العلوم((، وشرح اللمع ، وشرح اللمع ٣٣٣٣/ / ١١) : ) : ابن برھانابن برھان((شرح اللمع شرح اللمع : : ینظر ینظر ))٦٦((
.  .  ٧٥٧٥: : شرح ملحة اإلعراب شرح ملحة اإلعراب : : ینظر ینظر ))٧٧((
نحاة : : : : ))٨٨(( نحاة تذكرة ال عجم : : ٣٣٦٣٣٦: : تذكرة ال عجم م م

. . ٤٠٣٤٠٣/ / ٧٧: : ، والمعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة ، والمعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة ٣٧٧٣٧٧//١١: : شواھد العربیة شواھد العربیة 
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فــي البیــت مبتــدأ ال خبــر لــه ، حیــث فــي البیــت مبتــدأ ال خبــر لــه ، حیــث ) ) غیــرغیــر((ــفــفــ،،))غیــر الٍه عــداكغیــر الٍه عــداك((مســتدًال بــه علــى أن المبتــدأ مســتدًال بــه علــى أن المبتــدأ 
مـااله مـااله : : ، ألن المعنـى ، ألن المعنـى ))مـامـا((، ألنه محمـول علـى ، ألنه محمـول علـى ) ) غیرغیر((وهو وهو عن خبر المبتدأ عن خبر المبتدأ ) ) الهاله((استغنى بفاعل استغنى بفاعل 

ل اسـم دال علـى النفـي ، ل اسـم دال علـى النفـي ، اسـم الفاعـاسـم الفاعـ، فالمبتـدأ المضـاف الـى ، فالمبتـدأ المضـاف الـى ) ) مـامـا((معاملة معاملة ) ) غیرغیر((فعوملت فعوملت ،،عداكعداك
..))١١((طرح اللهوطرح اللهوأأوالتقدیر إذا كان األمر كذلك فوالتقدیر إذا كان األمر كذلك ف

أن یكون معتمدًا علـى أن یكون معتمدًا علـى : : هي هي ،،شروط ثالثةشروط ثالثة––الذي یرفع فاعًال یغني عن الخبر الذي یرفع فاعًال یغني عن الخبر ––وللوصف وللوصف 
، وان یكون مرفوعـه اسـمًا ظـاهرًا ، أو ضـمیرًا منفصـًال ، وأن یـتم الكـالم بمرفوعـه ، وان یكون مرفوعـه اسـمًا ظـاهرًا ، أو ضـمیرًا منفصـًال ، وأن یـتم الكـالم بمرفوعـه استفهاماستفهامنفي أو نفي أو 
..))٢٢((المذكورالمذكور

: : هو قول أبي نؤاسهو قول أبي نؤاسكالمه بشاهد آخر للمسألة ،كالمه بشاهد آخر للمسألة ،دَ دَ عضَّ عضَّ وقد وقد 
ــــــــــــــــــــغَ غَ  ــــــــــــــــــــْی ُ ْی ُ ر ــــــــــــــــــــأْ أْ مَ مَ ر ــــــــــــــــــــُس ـــــــــــــــــــقَ قَ نْ نْ یَ یَ لــــــــــــــــــــى زمــــــــــــــــــــنٍ لــــــــــــــــــــى زمــــــــــــــــــــنٍ عَ عَ وفٍ وفٍ ُس ـــــــــــــــــــضِ ـــــــــــــــــــمِّ مِّ هَ هَ الْ الْ ي ِبـــــــــــــــــــي ِبـــــــــــــــــــضِ ـــــــــــــــــــوالَح ..))٣٣((نِ نِ زَ زَ والَح
، وقــد ســد ، وقــد ســد ) ) مأســوفمأســوف((الجــار والمجــرور فــي موضــع رفــع بـــالجــار والمجــرور فــي موضــع رفــع بـــ) ) علــى زمــنٍ علــى زمــنٍ ((هنــا مبتــدا ، وهنــا مبتــدا ، و) ) غیــرغیــر((فـــ فـــ 

. . ما مأسوف على زمنٍ ما مأسوف على زمنٍ : : مسد الخبر ، كأنه قال مسد الخبر ، كأنه قال 
، ، أحـدأحـدمـن غیـر أن ینسـبه الـى مـن غیـر أن ینسـبه الـى المسـألة نفسـها ، المسـألة نفسـها ، علـىعلـى) ) مغنـي اللبیـبمغنـي اللبیـب((فـي فـي م م هشـاهشـابـنبـنٱٱوقد أورده وقد أورده 

ُ ((جواز جواز : (( : (( قال قال  ُ غیر ولـوال ذلـك لـم یجـز ، ولـوال ذلـك لـم یجـز ، ، ، ) ) مـا قـائم الزیـدان مـا قـائم الزیـدان ( ( لما كـان فـي معنـى لما كـان فـي معنـى ) ) یدانیدانالزَّ الزَّ قائمٍ قائمٍ غیر
ـــد ـــدألن المبت ـــه قـــول الشـــاعر ))٤٤(())))نـــي عـــن الخبـــر نـــي عـــن الخبـــر یغیغإمـــا أن یكـــون ذا خبـــر ، أو ذا مرفـــوع إمـــا أن یكـــون ذا خبـــر ، أو ذا مرفـــوع أأألن المبت ـــه قـــول الشـــاعر ، ودلیل ، ودلیل

. . المتقدم المتقدم 
یرتفع علـى یرتفع علـى ) ) لیسلیس((إن الوصف بعد إن الوصف بعد (( (( : : عقیل في المسألة ، إذ قال عقیل في المسألة ، إذ قال بنبنٱٱبع األشموني قول بع األشموني قول وتاوتا

یجــر باإلضــافة ، و یجــر باإلضــافة ، و ) ) غیــرغیــر((الحجازیــة ، وبعــد الحجازیــة ، وبعــد ) ) مــامــا((عــن خبرهــا ؛ وكــذا عــن خبرهــا ؛ وكــذا نــي نــي غغ، والفاعــل ی، والفاعــل یســمهاســمهاٱٱأنـه أنـه 
بلفـظ البیـت بلفـظ البیـت ) ) غیـرغیـر((، وأحـتج للنفـي بــ ، وأحـتج للنفـي بــ ))٥٥(())))هي المبتدأ ، وفاعـل الوصـف أغنـى عـن الخبـر هي المبتدأ ، وفاعـل الوصـف أغنـى عـن الخبـر ) ) غیرغیر((

. . المتقدمالمتقدم
: : النحـاس لالحتجـاج للمسـألة ، قـال النحـاس لالحتجـاج للمسـألة ، قـال بـنبـنٱٱس فـي قـول س فـي قـول ااأبـي نـؤ أبـي نـؤ ورده مـع بیـتورده مـع بیـتأأفقد فقد أما السیوطي أما السیوطي 

))یقــول ذلــكیقــول ذلــكرجــلٍ رجــلٍ أقــلُّ أقــلُّ ((: : قــولهم قــولهم : : التــي ال خبــر لهــا أیضــًا التــي ال خبــر لهــا أیضــًا تتو مــن المبتــدأو مــن المبتــدأ: : النحــاس النحــاس بــنبــنٱٱقــال قــال (( (( 
صـفة صـفة ))یقـول ذاكیقـول ذاك((قل رجل یقول ذاك ، وقل رجل یقول ذاك ، و: : فأقل مبتدأ ال خبر له ، ، ألنه بمعنى الفعل في قولهم فأقل مبتدأ ال خبر له ، ، ألنه بمعنى الفعل في قولهم 

ـــى رجـــل فـــ ـــه عل ـــدلیل جری ـــر ، ب ـــیس بخب ـــلرجـــل ول ـــى رجـــل ف ـــه عل ـــدلیل جری ـــر ، ب ـــیس بخب ـــه وجمعـــهييلرجـــل ول ـــه وجمعـــهتثنیت كـــل رجـــل كـــل رجـــل ((: : وكـــذلك قـــولهم وكـــذلك قـــولهم ،،تثنیت

. . ٢٨٢٨: : ، وفتح الجلیل ، وفتح الجلیل ٢٨٢٨: : ، وشرح الجرجاوي ، وشرح الجرجاوي ٩٠٩٠/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))١١((
. . ٩١٩١––٩٠٩٠//١١المصدر السابق ، المصدر السابق ، : : ینظر ینظر ))٢٢((
))٣٣((

، ولو ، ولو ) ) 
) .  ) .  ھھمثل قولمثل قول((وو: : أراد االستشھاد بھ لقال أراد االستشھاد بھ لقال 

. . ٨٨٦٨٨٦/ / ٢٢: : مغني اللبیب مغني اللبیب ))٤٤((
. . ١٨٠١٨٠––١٧٩١٧٩/ / ١١: : شرح االشموني شرح االشموني ))٥٥((
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، مبتـدأ ال خبـر لـه علـى أحـد ، مبتـدأ ال خبـر لـه علـى أحـد ))حسبكحسبك((: : ، وكذلك قولهم ، وكذلك قولهم ه على الوجهینه على الوجهین؛ فإنه ال خبر ل؛ فإنه ال خبر ل))وضیعتهوضیعته
غیــــــر غیــــــر ((و و ...) ...) غیــــــر اله غیــــــر اله ((فــــــي البیتــــــین فــــــي البیتــــــین ) ) غیــــــرغیــــــر((، و ، و ))١١(())))كتــــــف كتــــــف االكونــــــه فــــــي معنــــــى لكونــــــه فــــــي معنــــــى ،،الــــــوجهینالــــــوجهین
مــا مــا : : ، وكأنــه قیــل ، وكأنــه قیــل ) ) مــامــا((دأ ال خبــر لــه علــى أحــد الــوجهین ، فهــو محمــول علــى دأ ال خبــر لــه علــى أحــد الــوجهین ، فهــو محمــول علــى مبتــمبتــ...) ...) مأســوف مأســوف 

..))٢٢((ما قائم أخوكما قائم أخوك: : یؤسف على زمن ، كما في یؤسف على زمن ، كما في 
وفـــــي موضـــــع ثـــــانٍ لـــــه ذكـــــر المـــــذاهب الثالثـــــة فـــــي المســـــألة دون اإلشـــــارة الـــــى الشـــــاهد وفـــــي موضـــــع ثـــــانٍ لـــــه ذكـــــر المـــــذاهب الثالثـــــة فـــــي المســـــألة دون اإلشـــــارة الـــــى الشـــــاهد 

..))٣٣((المذكورالمذكور
منــع االبتــداء منــع االبتــداء ذهــب البصــریون الــىذهــب البصــریون الــى: : المــذاهب الثالثــة فقــال المــذاهب الثالثــة فقــال ) ) حاشــیتهحاشــیته((وشــرح الصــبان فــي وشــرح الصــبان فــي 

ون ون بالوصــف المــذكور مــن غیــر اعتمــاد ، فیمــا ذهــب المصــنف الــى جــوازه بقــبح ، وذهــب الكوفیــبالوصــف المــذكور مــن غیــر اعتمــاد ، فیمــا ذهــب المصــنف الــى جــوازه بقــبح ، وذهــب الكوفیــ
..))٤٤((ه بال قبحه بال قبحز ز واألخفش الى جواواألخفش الى جوا

: : هو هو ها نجد شاهدًا آخر مجهول القائل ، ها نجد شاهدًا آخر مجهول القائل ، وفي المسألة ذاتوفي المسألة ذات
ٌ بِ بِ خَ خَ  ـــــــــــــر ٌ ی ـــــــــــــر ـــــــــــــبَ بَ ی ـــــــــــــُن ـــــــــــــو لِ و لِ ُن ـــــــــــــْه ٍ ْه ٍ ب ـــــــــــــ؛ فالَ ؛ فالَ ب ـــــــــــــَت ـــــــــــــاً غِ غِ لْ لْ مُ مُ كُ كُ َت ـــــــــــــاً ی ی

ـــــــــــــا الطَّ ا الطَّ إذَ إذَ يٍّ يٍّ ِبــــــــــــــِبــــــــــــــهْ هْ لِ لِ ةَ ةَ الَـــــــــــــالَـــــــــــــقَ قَ مَ مَ  ـــــــــــــْی ُ ْی ُ ر ــــــــــــــر ــــــــــــــَم ِ رَّ رَّ َم ِ ت ..))٥٥((ت
، فقـد ، فقـد اسـتفهاماسـتفهامعقیل على مسألة االبتداء بالوصف من غیر أن یسبقه نفي أو عقیل على مسألة االبتداء بالوصف من غیر أن یسبقه نفي أو بنبنٱٱاستشهد به استشهد به 
عـن الخبـر ، حیـث سـد مسـده مـن غیـر اعتمـاد علـى عـن الخبـر ، حیـث سـد مسـده مـن غیـر اعتمـاد علـى ،،))بنـو لهـببنـو لهـب((وهـو وهـو ،،))خبیـرخبیـر((استغنى بفاعـل استغنى بفاعـل 

..))٦٦((استفهاماستفهامنفي أو نفي أو 
مبتــدأ مبتــدأ (( (( بتــدأ هــو بتــدأ هــو مالــك فــي موضــع آخــر لــه أن الضــرب الثــاني مــن ضــربي الممالــك فــي موضــع آخــر لــه أن الضــرب الثــاني مــن ضــربي المبــنبــنٱٱوقــد بــین وقــد بــین 

كون هذا الثاني في الغالب إال مسبوقًا كون هذا الثاني في الغالب إال مسبوقًا وال یوال ی،،منزلة فعل في رفع ما بعده واستقالل الفائدة بهمنزلة فعل في رفع ما بعده واستقالل الفائدة بهلٌ لٌ زَّ زَّ نَ نَ مُ مُ 
..))٧٧(())))))ما قائم الزیدانما قائم الزیدان((وو))؟؟أقائم الزیدانأقائم الزیدان((: : نحو نحو ،،أو نفيأو نفياستفهاماستفهامبب

نمـــا قلـــت : (( : (( بقولـــهبقولـــه) ) فـــي الغالـــبفـــي الغالـــب((وقـــد عقـــب علـــى قولـــه وقـــد عقـــب علـــى قولـــه  ٕ نمـــا قلـــت وا ٕ لـــو مـــن لـــو مـــن ألنـــه قـــد یخألنـــه قـــد یخ))فـــي الغالـــبفـــي الغالـــب((وا
: : ))٨٨((كقول الشاعركقول الشاعر،،ونفيونفياستفهاماستفهام

ـــــــــــــاً  ی ْلِغ ـــــــــــــُك ُم ـــــــــــــبٍ ؛ فَالَت ـــــــــــــو ِلْه ُن ـــــــــــــرٌ َب ِبی ـــــــــــــاً َخ ی ْلِغ ـــــــــــــُك ُم ـــــــــــــبٍ ؛ فَالَت ـــــــــــــو ِلْه ُن ـــــــــــــرٌ َب ِبی ِ َخ ـــــــــــــرَّت ـــــــــــــرُ َم ا الطَّْی َقاَلـــــــــــــَة ِلْهِبـــــــــــــيٍّ إَذ ِ َم ـــــــــــــرَّت ـــــــــــــرُ َم ا الطَّْی َقاَلـــــــــــــَة ِلْهِبـــــــــــــيٍّ إَذ َم

. . ٥٦٥٦/ / ٢٢: : االشباه والنظائر االشباه والنظائر ))١١((
. . ٥٧٥٧/ / ٢٢: : المصدر نفسھ المصدر نفسھ : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ٣٦٢٣٦٢––٣٦١٣٦١/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ٣٠٦٣٠٦––٣٠٥٣٠٥: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان : : ینظر ینظر ))٤٤((
، ، ٥١٨٥١٨//١١: : : : طویل ، وھو بال نسبة في طویل ، وھو بال نسبة في البیت بال نسبة ، وھو من البحر الالبیت بال نسبة ، وھو من البحر ال))٥٥((

..٧٣٧٣//١١: : معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة : : ینظر ینظر . . ١٥٧١٥٧//١١: : والتصریح بمضمون التوضیح والتصریح بمضمون التوضیح 
. . ٣٠٣٠: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٣١٣١: : وشرح الجرجاوي وشرح الجرجاوي . . ٩٢٩٢//١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٦٦((
. . ١٥٦١٥٦: : شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ))٧٧((
..ول القائل ویقال أنھ رجل من طيء ول القائل ویقال أنھ رجل من طيء مجھمجھ))٨٨((
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٢٤٩٢٤٩

واســتغنى بمــا فــي واســتغنى بمــا فــي د الخبــر فــي تحصــیل الفائــدة ،د الخبــر فــي تحصــیل الفائــدة ،فاعــل ســد مســفاعــل ســد مســ))بنــو لهــببنــو لهــب((وو، ، مبتــدأ مبتــدأ ))یــریــرببخخ((ــفــفــ
والـذي البـد والـذي البـد ،،قلیـلقلیـلأو نفـي ، إال أن هـذا أو نفـي ، إال أن هـذا هامهاماسـتفاسـتفوجود ما یقویـه مـن وجود ما یقویـه مـن من معنى الفعل عنمن معنى الفعل عن) ) خبیرخبیر((

كـون الوصـف كـون الوصـف ،،من اعتباره في الحكم على الوصف المذكور باالبتـداء ، وعلـى مـا بعـده بالفاعلیـةمن اعتباره في الحكم على الوصف المذكور باالبتـداء ، وعلـى مـا بعـده بالفاعلیـة
..))١١(())))مفردًا ، وما بعده مثنى أو مجموع مفردًا ، وما بعده مثنى أو مجموع 

ه فــي جــواز رفعهــم ه فــي جــواز رفعهــم بنــبنــااو و ––مالــك مالــك بــنبــنٱٱ––هشــام األخفــش والكــوفیین والنــاظم هشــام األخفــش والكــوفیین والنــاظم بــنبــنٱٱوقــد خــالف وقــد خــالف 
إذ بـین أن ال حجـة لهـم إذ بـین أن ال حجـة لهـم ،،اسـتفهاماسـتفهامیكتفى بـه دون أن یسـبقها نفـي أو یكتفى بـه دون أن یسـبقها نفـي أو أو نائب فاعل أو نائب فاعل الوصف فاعالً الوصف فاعالً 

::))٢٢((في قول الشاعرفي قول الشاعر
 َبِ بِ خَ خ ٌ ــــــر ٌ ی ــــــر ــــــبَ بَ ی ــــــُن ــــــو لِ و لِ ُن ــــــْه ٍ ْه ٍ ب ــــــب ــــــَف ــــــالَ الَ َف ــــــَت ــــــاً غِ غِ لْ لْ مُ مُ كُ كُ َت ــــــاً ی ی

..))٣٣((علیهعلیهاستفهاماستفهامألنه البد للوصف المذكور من تقدم نفي أو ألنه البد للوصف المذكور من تقدم نفي أو 
ٌ : ( : ( نحو نحو تفهامتفهاماساسوقد جوز األشموني االبتداء بالوصف من غیر أن یسبق بنفي أو وقد جوز األشموني االبتداء بالوصف من غیر أن یسبق بنفي أو  ٌ فـائز و و أولُـأولُـفـائز

،،وال حجة لهم في ذكرهم البیت اآلنف الذكروال حجة لهم في ذكرهم البیت اآلنف الذكر،،وهو قلیل جدًا ، خالفًا لألخفش والكوفیینوهو قلیل جدًا ، خالفًا لألخفش والكوفیین) ) دْ دْ شَ شَ الرَّ الرَّ 
فأجـازه فأجـازه ، ، مالـك هـذا جـاء استحسـانًا ال وجوبـًا مالـك هـذا جـاء استحسـانًا ال وجوبـًا بـنبـنٱٱإال أن شـرط إال أن شـرط . . ))٤٤((لجواز كون الوصف خبرًا مقدماً لجواز كون الوصف خبرًا مقدماً 

::دونه بقبح وجعل منه قوله دونه بقبح وجعل منه قوله 
ِبی ِبیَخ یو لِ و لِ ــرٌ َبنُ رٌ َبنُ ــَخ ْلِغ یْهبٍ َفَال َتُك ُم ْلِغ ًا ًا ــْهبٍ َفَال َتُك ُم

بــه ، بــه ، ههخبــر مقــدم ، ولــم یطــابق ، وألن هــذا الوصــف قــائم مقــام الفعــل لشــدة شــبهخبــر مقــدم ، ولــم یطــابق ، وألن هــذا الوصــف قــائم مقــام الفعــل لشــدة شــبه) ) خبیــرخبیــر((ألن ألن 
..))٥٥((منع منه الفعلمنع منه الفعلنع ما یُ نع ما یُ ممولذا ولذا 

،،القسـم األول منـهالقسـم األول منـهالسـیماالسـیماو و ،،بتـدأبتـدأالمسألة الثانیة في باب المبتـدأ والخبـر هـي مسـألة أقسـام المالمسألة الثانیة في باب المبتـدأ والخبـر هـي مسـألة أقسـام الم
: : عقیل على ذلك بقول الشاعر عقیل على ذلك بقول الشاعر بنبنٱٱإذ استشهد إذ استشهد ،،وهو الخبر المفرد المشتقوهو الخبر المفرد المشتق

ـــــــا المَ ا المَ رَ رَ ي ذُ ي ذُ مِ مِ وْ وْ قَـــــــقَـــــــ ـــــــجْ ــــــــانُ انُ بَ بَ دِ دِ جْ ــــــــوَه ــــــــلِ لِ عَ عَ دْ دْ ا وقَـــــــا وقَـــــــوَه ــــــــَم تْ تْ َم
ـــــــــــــــــكُ كُ بِ بِ  ـــــــــــــــــْن ـــــــــــــــــذَ ذَ هِ هِ ْن ـــــــــــــــــِل ـــــــــــــــــكَ كَ ِل ـــــــــــــــــَع ..))٦٦((انُ انُ َطـــــــــــــــــَطـــــــــــــــــحْ حْ وقَ وقَ انٌ انٌ نَ نَ دْ دْ َع

: : الضــمیر الضــمیر وجـب إبـراز وجـب إبـراز (( (( عقیـل أنــه إذا جـرى الخبـر المشـتق علــى غیـر مـن هـو لــه عقیـل أنــه إذا جـرى الخبـر المشـتق علــى غیـر مـن هـو لــه بـنبـنٱٱذكـر ذكـر 
ـهنـدٌ هنـدٌ زیـدٌ زیـدٌ : (: (مـن فیـه اللـبس مـن فیـه اللـبس لم یؤمن ؛ فمثـال مـا ألم یؤمن ؛ فمثـال مـا أمممن اللبس أمن اللبس أأأواءٌ واءٌ سس ـضَ ومثـال مـا لـم ومثـال مـا لـم ) . ) . ووها ُهـها ُهـاربُ اربُ ضَ

..١٥٧١٥٧––١٥٦١٥٦: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ ))١١((
. . البیت مجھول النسبة في أوضح المسالك البیت مجھول النسبة في أوضح المسالك ))٢٢((
..١٣٧١٣٧––١٣٣١٣٣: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))٣٣((
..٣٠٦٣٠٦//١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان : : وینظر وینظر . . ١٨٢١٨٢––١٨١١٨١//١١: : شرح األشمرني شرح األشمرني : : ینظر ینظر ))٤٤((
..٣٦٣٣٦٣––٣٦٢٣٦٢//١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٥٥((
))١٥٧١٥٧//١١: : ))٦٦ ، ،

معجم . . ٣٩٣٣٩٣//١١: : : : . . ١٦٢١٦٢//١١: : . . ٢٣٠٢٣٠: :  ل ا معجم و ل ا و
..١٠٨١٠٨//٨٨: : المفصل في شواھد اللغة العربیة المفصل في شواھد اللغة العربیة 
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٢٥٠٢٥٠

فیجب إبراز الضمیر فـي الموضـعین عنـد فیجب إبراز الضمیر فـي الموضـعین عنـد ) ) ووهُ هُ هُ هُ بُ بُ ضارِ ضارِ وومرٌ مرٌ عَ عَ یدٌ یدٌ زَ زَ : (: (یؤمن فیه اللبس لوال الضمیر یؤمن فیه اللبس لوال الضمیر 
..))١١(())))البصریین البصریین 

هنــدٌ هنــدٌ زیــدٌ زیــدٌ ((مــن اللــبس جــاز األمــران كالمثــال األول ، وهــو مــن اللــبس جــاز األمــران كالمثــال األول ، وهــو إن أُ إن أُ : : وأمــا الكوفیــون فقــالوا وأمــا الكوفیــون فقــالوا : (( : (( زادزادو و 
ِ ) ) هــوهــو((؛ فــإن شــئت أتیــت بـــ ؛ فــإن شــئت أتیــت بـــ ) ) ها هــوها هــوضــاربُ ضــاربُ  ن شــئت لــم تــأت ٕ ِ وا ن شــئت لــم تــأت ٕ ن خیــف اللــبس وجــب اإلبــراز بــهبــهوا ٕ ن خیــف اللــبس وجــب اإلبــراز ؛ وا ٕ ؛ وا

ـووعمـرٌ عمـرٌ زیـدٌ زیـدٌ : ( : ( كالمثال الثاني ؛ فإنك لو لم تأت بالضمیر فقلـت كالمثال الثاني ؛ فإنك لو لم تأت بالضمیر فقلـت  ـضَ الحتمـل أن یكـون فاعـل الحتمـل أن یكـون فاعـل ) ) هُ هُ اربُ اربُ ضَ
ـعمـرٌ عمـرٌ زیـدٌ زیـدٌ ((: : الضرب زیدًا ، وأن یكون عمرًا ، فلما أتیت بالضمیر فقلت الضرب زیدًا ، وأن یكون عمرًا ، فلما أتیت بالضمیر فقلت  ـو ضَ ، تعـین أن، تعـین أن))هـوهـوهُ هُ اربُ اربُ و ضَ

..))٢٢(())))هو الفاعل هو الفاعل ) ) زیدٌ زیدٌ ((یكون یكون 
مالك في ألفیتـه مـذهب البصـریین ، لكنـه فـي موضـع ثـان غیـر األلفیـة اختـار مالك في ألفیتـه مـذهب البصـریین ، لكنـه فـي موضـع ثـان غیـر األلفیـة اختـار بنبنٱٱوقد اختار وقد اختار 

: : ))٣٣((بمذهبهم ، من ذلك قول الشاعربمذهبهم ، من ذلك قول الشاعرمذهب الكوفیین ، وقد أورد السماع مذهب الكوفیین ، وقد أورد السماع 
ــــــــتْ  ِلَم ــــــــا وقَـــــــْد َع ـــــــِد َباُنوَه جْ رَا الَم ي ُذ ِم ــــــــتْ قَـــــــوْ ِلَم ــــــــا وقَـــــــْد َع ـــــــِد َباُنوَه جْ رَا الَم ي ُذ ِم قَـــــــوْ

َناٌن و  ـــــــــــــــــــــْد ـــــــــــــــــــــَك َع ِل ـــــــــــــــــــــِه َذ ْن َناٌن و ِبُك ـــــــــــــــــــــْد ـــــــــــــــــــــَك َع ِل ـــــــــــــــــــــِه َذ ْن َطـــــــــــــــــــــانُ ِبُك َطـــــــــــــــــــــانُ َقحْ َقحْ
فالشاعر جاء في هـذا البیـت بخبـر المبتـدأ مشـتقًا ولـم یبـرز الضـمیر مـع أن المشـتق لـیس فالشاعر جاء في هـذا البیـت بخبـر المبتـدأ مشـتقًا ولـم یبـرز الضـمیر مـع أن المشـتق لـیس 

نمــا لــم ) ) هم هم قـومي ذرا المجــد بانوهـاقـومي ذرا المجــد بانوهـا( ( ولــو أبــرز الضـمیر لقــال ولــو أبــرز الضـمیر لقــال ،،وصـفًا للمبتــدأ نفسـه فــي المعنـىوصـفًا للمبتــدأ نفسـه فــي المعنـى ٕ نمــا لــم وا ٕ وا
ب الــى ب الــى المقصــود الــى ذهــن الســامع مــن غیــر أن یتســر المقصــود الــى ذهــن الســامع مــن غیــر أن یتســر ًا علــى انســیاق المعنــى ًا علــى انســیاق المعنــى نــنــیبــرز الضــمیر ارتكایبــرز الضــمیر ارتكا

ألن ذرا المجـد ألن ذرا المجـد ، ، ) ) ذرا المجـد ذرا المجـد ( ( هو فـي المعنـى وصـف المبتـدأ الثـاني الـذي هـو هو فـي المعنـى وصـف المبتـدأ الثـاني الـذي هـو ))بانوهابانوها((ذهنك أن ذهنك أن 
نما الباني هو القوم،،ولیست بانیةولیست بانیة،،مبنیةمبنیة ٕ نما الباني هو القوموا ٕ ..وا

مالـك بإجمـاع لعـدم الحاجـة مالـك بإجمـاع لعـدم الحاجـة بـنبـنٱٱاستتر الضـمیر ، قـال استتر الضـمیر ، قـال ففلى من هو له لى من هو له ثم أجرى المشتق عثم أجرى المشتق ع
الكـوفیین ، أمـا البصـریون فقـد الكـوفیین ، أمـا البصـریون فقـد هـي ، كمـا هـو مـذهب هـي ، كمـا هـو مـذهب : : ي ي أأ))هُ هُ ضـاربتُ ضـاربتُ هنـدٌ هنـدٌ زیدٌ زیدٌ ((: : نحو نحو ،،الى إبرازهالى إبرازه

لیـه فـال لیـه فـال فعفع،،یفسـره المـذكوریفسـره المـذكور) ) قـوميقـومي((حذوف عن حذوف عن معمول لوصف ممعمول لوصف م) ) ذرىذرى((أن أن یحتمل یحتمل : : تكلفوا فقالوا تكلفوا فقالوا 
..))٤٤((شاهد فیه حینئذٍ شاهد فیه حینئذٍ 
الضـــمیر المتحمـــل إذا جـــرى الضـــمیر المتحمـــل إذا جـــرى ززویبـــر ویبـــر : (( : (( عقیـــل فـــي رأیـــه إذ قـــال عقیـــل فـــي رأیـــه إذ قـــال بـــنبـــنٱٱهشـــام هشـــام بـــنبـــنٱٱووافـــق ووافـــق 

كانـت الهـاء للغـالم ، كانـت الهـاء للغـالم ، ااإذإذ) ) ووُهـُهـهُ هُ ربُ ربُ ضاضاغالم زیدٍ غالم زیدٍ ((ألبس نحو ألبس نحو الوصف على غیر من هو له ، سواءالوصف على غیر من هو له ، سواء
، والكوفي إنما یلتزم اإلبراز عند اإللباس ، تمسكًا بنحو ، والكوفي إنما یلتزم اإلبراز عند اإللباس ، تمسكًا بنحو ) ) غالم هند ضاربته هيغالم هند ضاربته هي((أم لم یلبس نحو أم لم یلبس نحو 

: : قوله قوله 
 ْــــــــــــــالمَ المَ ىىرَ رَ ي ذُ ي ذُ مِ مِ َقــــــــــــــوْ َقــــــــــــــو ــــــــــــــجْ ..))٥٥(())))وهــــــــــــــاوهــــــــــــــاانُ انُ بَ بَ دِ دِ جْ

..٩٨٩٨//١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل ))١١((
..٩٨٩٨//١١: : المصدر السابق المصدر السابق ))٢٢((
..، وھو بال نسبة فیھ ، وھو بال نسبة فیھ ٩٨٩٨//١١: : المصدر السابق المصدر السابق ))٣٣((
..٣١٣١: : ، وفتح الجلیل بشرح شواھد ابن عقیل ، وفتح الجلیل بشرح شواھد ابن عقیل ٣٢٣٢––٣١٣١: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ١٣٨١٣٨––١٣٧١٣٧//١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك ))٥٥((



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٥١٢٥١

..))١١((وكذا وافقه األشموني في شرحهوكذا وافقه األشموني في شرحه
قـــال أبـــو قـــال أبـــو : (( : (( إذ قـــال إذ قـــال ) ) همـــع الهوامـــعهمـــع الهوامـــع((حیـــان فـــي كتابـــه حیـــان فـــي كتابـــه بـــنبـــنٱٱي ي أمـــا الســـیوطي فقـــد ذكـــر رأأمـــا الســـیوطي فقـــد ذكـــر رأ

أجـــاز بعـــض أهـــل عصـــرنا أن أجـــاز بعـــض أهـــل عصـــرنا أن : : ))٢٢(())فصـــاحفصـــاحاإلاإل((دعـــاه مـــن اإلجمـــاع ، ففـــي دعـــاه مـــن اإلجمـــاع ، ففـــي ااكمـــا كمـــا ولـــیس ولـــیس : : حیـــان حیـــان 
. . فیكون جاریًا على من هو له ، وترفع الضمیر به ، أو تجعله توكیداً فیكون جاریًا على من هو له ، وترفع الضمیر به ، أو تجعله توكیداً ))ههبُ بُ ضار ضار وٌ وٌ مر مر ععزیدٌ زیدٌ ((: : نقول نقول 

ن جرى على غیر من هو له وجب إبراز  ٕ ن جرى على غیر من هو له وجب إبراز وا ٕ ، أم ، أم ))زید عمـرو ضـاربه هـوزید عمـرو ضـاربه هـو((: : ه سواء خیف اللبس نحو ه سواء خیف اللبس نحو وا
وجــوز الكوفیــون االســتتار فــي حــال وجــوز الكوفیــون االســتتار فــي حــال . . هــذا مــذهب البصــریین هــذا مــذهب البصــریین . . ))زیــد هنــد ضــاربها هــوزیــد هنــد ضــاربها هــو((: : أمــن نحــو أمــن نحــو 

أي أي ) ) ذي عین نـاظرة إلیـك ذي عین نـاظرة إلیـك لُّ لُّ كُ كُ ( ( واستدل بما حكاه الفراء عن العرب ،واستدل بما حكاه الفراء عن العرب ،. . مالك مالك بنبنٱٱوتبعهم وتبعهم . . األمن األمن 
: : هي ، وبقوله هي ، وبقوله 

ِد  جْ ي ُذرَى الَم ِم ِد َقوْ جْ ي ُذرَى الَم ِم ِلمتْ َقوْ ِلمتْ َباُنوها وَقْد َع ............َباُنوها وَقْد َع
رِيَن ِإنَاهُ : : أبي عبلة أبي عبلة بنبنٱٱبانوها هم ، وبقراء بانوها هم ، وبقراء : : أي أي  َر نَاِظ رِيَن ِإنَاهُ ِإَلى طََعاٍم َغيـْ َر نَاِظ ، ، ))غیرغیر((بجر بجر ))٣٣((ِإَلى طََعاٍم َغيـْ

ـــــِعينَ : : أنـــــتم ، وبقـــــراءة أنـــــتم ، وبقـــــراءة : : ، أي ، أي ))غیـــــرغیـــــر(( اِض ـــــا َخ ْم َلَه َنـــــاقـُُه ـــــِعينَ َفظَلَّـــــتْ َأْع اِض ـــــا َخ ْم َلَه َنـــــاقـُُه هـــــم، وتكلـــــف هـــــم، وتكلـــــف ::، أي، أي))٤٤((َفظَلَّـــــتْ َأْع
..))٥٥(())))البصریون تأویل ذلك وأمثاله البصریون تأویل ذلك وأمثاله 

قیـل علـى مسـألة مجـيء الخبـر ظرفـًا قیـل علـى مسـألة مجـيء الخبـر ظرفـًا ععبـنبـنٱٱآخر من مسألة أقسام الخبر استشـهد آخر من مسألة أقسام الخبر استشـهد وفي موضع وفي موضع 
::قول الشاعر قول الشاعر بب

ــــــــ ــــــــَل ــــــــكَ كَ َل ــــــــالِع ــــــــإنْ إنْ زُّ زُّ الِع ــــــــَم ــــــــكَ كَ الَ الَ وَ وَ َم ــــــــَع نْ زَّ زَّ َع ٕ نْ ، وا ٕ ــــــــیَ یَ ، وا ــــــــُه نْ نْ ُه
ـــــــــأَ أَ فَ فَ  ـــــــــْن ـــــــــتَ تَ ْن ـــــــــل ـــــــــبُ بُ حْ حْ ى بُ ى بُ دَ دَ ل ـــــــــوَح ـــــــــةِ ةِ وَح ـــــــــالُه ـــــــــونِ ونِ الُه ـــــــــَك ..))٦٦((نُ نُ ائِ ائِ َك

وف وف حــذحــذولكــل منهمــا متعلــق بمولكــل منهمــا متعلــق بم،،جــارًا ومجــروراً جــارًا ومجــروراً و و عقیــل أن الخبــر یكــون ظرفــًا أعقیــل أن الخبــر یكــون ظرفــًا أبــنبــنٱٱذكــر ذكــر 
: : إذ قــــالإذ قــــال،،ورجــــح المــــذهب األصــــح فیهــــاورجــــح المــــذهب األصــــح فیهــــا،،ات النحــــویین فیــــهات النحــــویین فیــــهاختالفــــاختالفــــوقــــد ذكــــر وقــــد ذكــــر ،،واجــــب الحــــذفواجــــب الحــــذف

أو أو ) ) كــــائنكــــائن: (: (نحــــو نحــــو ،،ســــمًا أو فعــــالً ســــمًا أو فعــــالً ااأن یكــــون ذلــــك المحــــذوف أن یكــــون ذلــــك المحــــذوف ––وأجــــاز قــــوم مــــنهم المصــــنف وأجــــاز قــــوم مــــنهم المصــــنف (( (( 
ــ))اســتقراســتقر(( ــ، فــإن َق ــإ إ و و . . كــان مــن قبیــل الخبــر بــالمفرد كــان مــن قبیــل الخبــر بــالمفرد ) ) كائنــاً كائنــاً ((رت رت دَّ دَّ ، فــإن َق ــن َق كــان مــن قبیــل كــان مــن قبیــل ) ) اســتقرَّ اســتقرَّ ((رت رت دَّ دَّ ن َق

خفــش إلــى أنــه مــن قبیــل الخبــر بــالمفرد ، خفــش إلــى أنــه مــن قبیــل الخبــر بــالمفرد ، واختلــف النحویــون فــي هــذا ؛ فــذهب األواختلــف النحویــون فــي هــذا ؛ فــذهب األ. . ر بالجملــة ر بالجملــة الخبــالخبــ
زیـد كـائن عنـدك ، أو زیـد كـائن عنـدك ، أو : ( : ( سـم فاعـل ؛ التقـدیر سـم فاعـل ؛ التقـدیر اامتعلق بمحذوف ، وذلـك المحـذوف متعلق بمحذوف ، وذلـك المحـذوف وأن كال منهما وأن كال منهما 

مــن قبیــل الجملــة ، وأن كــًال مــن قبیــل الجملــة ، وأن كــًال ( ( : : وقیــل وقیــل . . وقــد نســب هــذا لســیبویه وقــد نســب هــذا لســیبویه ) ) مســتقر عنــدك ، أو فــي الــدارمســتقر عنــدك ، أو فــي الــدار

..١٨٨١٨٨//١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))١١((
) .) .ھـھـ٦٤٦٦٤٦تت((خضراوي خضراوي البن ھشام الالبن ھشام ال) ) اإلقصاح بفوائد اإلیضاحاإلقصاح بفوائد اإلیضاح(())٢٢((
..٥٣٥٣آیة آیة : : سورة األحزاب سورة األحزاب ))٣٣((
. . ٤٤آیة آیة : : سورة الشعراء سورة الشعراء ))٤٤((
..٣٦٧٣٦٧––٣٦٦٣٦٦//١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع ))٥٥((
))٥٤٤٥٤٤//١١: : : : ))٦٦ . .

. . ١٠٣١٠٣//٨٨: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٣٩١٣٩١//١١: : یة یة معجم شواھد العربمعجم شواھد العرب: : ینظر ینظر . . ٨٤٧٨٤٧//٢٢: : وشرح شواھد المغني وشرح شواھد المغني 
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ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٥٢٢٥٢

))أو یســـتقر عنـــدك ، أو فـــي الـــدار أو یســـتقر عنـــدك ، أو فـــي الـــدار ––زیـــد اســـتقر زیـــد اســـتقر : : تعلـــق بمحـــذوف هـــو فعـــل ، والتقـــدیر تعلـــق بمحـــذوف هـــو فعـــل ، والتقـــدیر منهمـــا ممنهمـــا م
، ، یجوز أن یجعال من قبیـل المفـردیجوز أن یجعال من قبیـل المفـرد: : وقیلوقیل. . سیبویه أیضاً سیبویه أیضاً ونسب هذا الى جمهور البصریین ، والى ونسب هذا الى جمهور البصریین ، والى 

ونحـوه ، ونحـوه ، ) ) اسـتقر اسـتقر : ( : ( مـن قبیـل الجملـة ؛ فیكـون التقـدیر مـن قبیـل الجملـة ؛ فیكـون التقـدیر لمقدر مستقرًا ونحوه ، وأن ُیجعـاللمقدر مستقرًا ونحوه ، وأن ُیجعـالفیكون افیكون ا
) . ) . ناوین معنى كائن أو استقرناوین معنى كائن أو استقر((ظاهر قول المصنف ظاهر قول المصنف وهذا وهذا 

أن كــال وذوذ ـى  اج اـل لســر ـن ا ـر ـب بكـ ـو  ـب أـب أن كــال هـ ـى  اج اـل لســر ـن ا ـر ـب بكـ ـو  ـب أـب مــن الظــرف والمجــرور قســم برأســه ، ولــیس مــن مــن الظــرف والمجــرور قســم برأســه ، ولــیس مــن هـ
ــــي الفارســــي فــــي  ــــي الفارســــي فــــي قبیــــل المفــــرد ، وال مــــن قبیــــل الجملــــة ، نقــــل عنــــه هــــذا المــــذهب تلمیــــذه أبــــو عل قبیــــل المفــــرد ، وال مــــن قبیــــل الجملــــة ، نقــــل عنــــه هــــذا المــــذهب تلمیــــذه أبــــو عل

ـــه متعلـــق بمحـــذو . . ))الشـــیرازیاتالشـــیرازیات(( ـــه متعلـــق بمحـــذو والحـــق خـــالف هـــذا المـــذهب ، وأن ـــك المحـــذوف واجـــب والحـــق خـــالف هـــذا المـــذهب ، وأن ـــك المحـــذوف واجـــب ف ، وذل ف ، وذل
: : وقد صرح به شذوذًا ، كقوله وقد صرح به شذوذًا ، كقوله . . الحذف الحذف 

ــــــــنْ  نْ َیُه ٕ ، وا ــــــــزَّ ــــــــوََالَك َع ــــــــزُّ إنْ َم ــــــــَك الِع ــــــــنْ َل نْ َیُه ٕ ، وا ــــــــزَّ ــــــــوََالَك َع ــــــــزُّ إنْ َم ــــــــَك الِع َل

ـــــــــاِئنُ  ـــــــــونِ َك ـــــــــِة الُه ُبوَح ى ُبحْ ـــــــــَد ـــــــــتَ ل ـــــــــاِئنُ َفَأْن ـــــــــونِ َك ـــــــــِة الُه ُبوَح ى ُبحْ ـــــــــَد ـــــــــتَ ل ..))١١((َفَأْن

فـإن فـإن ،،هشام أنه ال یترجح تقدیره أسمًا وال فعًال ، بـل بحسـب المعنـى والضـرورةهشام أنه ال یترجح تقدیره أسمًا وال فعًال ، بـل بحسـب المعنـى والضـرورةبنبنٱٱوذكر وذكر 
واستشهد للضرورة على ذلك بالشاهد النحوي واستشهد للضرورة على ذلك بالشاهد النحوي ،،نةنةألنه صالح لالزمألنه صالح لالزم،،ر الوصفر الوصفجهلت المعنى فقدجهلت المعنى فقد

..))٢٢((السابق الذكرالسابق الذكر
اختلف فـي عامـل اختلف فـي عامـل : (( : (( ات ترجیح النحویین في هذه المسألة إذ قال ات ترجیح النحویین في هذه المسألة إذ قال اختالفاختالفوأورد السیوطي وأورد السیوطي 

بــــنبــــنٱٱوعلیــــه وعلیــــه . . المبتــــدأ المبتــــدأ : : وقیــــل وقیــــل . . كـــون مقــــدر كـــون مقــــدر : : فاألصــــح أنــــه فاألصــــح أنــــه . . الظـــرف والمجــــرور الــــواقعین خبــــرًا الظـــرف والمجــــرور الــــواقعین خبــــرًا 
وأنـه فیـه النصـب ال الرفـع ، ألنـه لـیس األول فــي وأنـه فیـه النصـب ال الرفـع ، ألنـه لـیس األول فــي . . أبـي العافیـة الـى ســیبویه أبـي العافیـة الـى ســیبویه بـنبـنٱٱونسـبه ونسـبه . . خـروف خـروف 
ورد بأنــه مخــالف للمشــهور مــن غیــر دلیــل ، وبأنــه یلــزم منــه تركیــب كــالم مــن ناصــب ورد بأنــه مخــالف للمشــهور مــن غیــر دلیــل ، وبأنــه یلــزم منــه تركیــب كــالم مــن ناصــب . . المعنــى المعنــى 

ذا قلت . . وعلیه الكوفیون وعلیه الكوفیون . . بالمخالفة بالمخالفة : : وقیل وقیل . . ومنصوب بدون ثالث ومنصوب بدون ثالث  ٕ ذا قلت وا ٕ ، فاألخ هو ، فاألخ هو ) ) زید أخوكزید أخوك: (: (وا
ورد بــأن المخالفــة ورد بــأن المخالفــة . . النصــب النصــب ، فــالخلف لــیس یزیــد ، فمخالفتــه لــه عملــت ، فــالخلف لــیس یزیــد ، فمخالفتــه لــه عملــت ) ) زیــد خلفــكزیــد خلفــك((و و ، أ، أ) ) زیــدزیــد((

كــون عاملــة ، ألن العامــل اللفظــي كــون عاملــة ، ألن العامــل اللفظــي تتباألســماء دون األفعــال ، فــال یصــح أن باألســماء دون األفعــال ، فــال یصــح أن معنــى ال یخــتص إالَّ معنــى ال یخــتص إالَّ 
یجـوز تقـدیر الكـون باسـم یجـوز تقـدیر الكـون باسـم : : وعلـى األول وعلـى األول . . عف أولـى عف أولـى مختصـًا ، فـالمعنوي األضـمختصـًا ، فـالمعنوي األضـأن یكـون أن یكـون : : ههشرطشرط

ـــدیر الفاعـــل وبالفعـــل الفاعـــل وبالفعـــل  ـــدیر ، فالتق ـــ: : فـــي فـــي ، فالتق ـــدك ، أو فـــي ال ـــزیـــد عن ـــدك ، أو فـــي ال ـــدٌ : (: (ار ار ددزیـــد عن ـــدٌ زی ، أو ، أو ) ) مســـتقرمســـتقر((، أو ، أو ) ) كـــائنٌ كـــائنٌ زی
سم الفاعل ، ألن األصل سم الفاعل ، ألن األصل اامالك وغیره مالك وغیره بنبنٱٱفرجح فرجح . . واختلف في األولى منهماواختلف في األولى منهما) . ) . استقراستقر((، أو ، أو ))كانكان((

: : في الخبر اإلفراد ، والتصریح به في قولهفي الخبر اإلفراد ، والتصریح به في قوله
نُ نُ ائِ ائِ كَ كَ ونِ ونِ الهُ الهُ ةِ ةِ وحَ وحَ حبُ حبُ ى بُ ى بُ لدَ لدَ فأنتَّ فأنتَّ 

))٥٤٤٥٤٤//١١: : : : ))١١ . .
. . ١٠٣١٠٣//٨٨: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٣٩١٣٩١//١١: : معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة : : ینظر ینظر . . ٨٤٧٨٤٧//٢٢: : وشرح شواھد المغني وشرح شواھد المغني 

. . ، والبیت بال نسبة فیھ ، والبیت بال نسبة فیھ ٥٨٢٥٨٢--٥٥٨١٨١//٢٢: : مغني اللبیب مغني اللبیب : : ینظر ینظر ))٢٢((
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٢٥٣٢٥٣

ـــه األصـــل فـــي والفارســـي تقـــوالفارســـي تقـــالحاجـــب تبعـــًا للزمخشـــري الحاجـــب تبعـــًا للزمخشـــري بـــنبـــنٱٱورجـــح ورجـــح ..... .....  ـــه األصـــل فـــي دیر الفعـــل ، ألن دیر الفعـــل ، ألن
..))١١(())))، وتعینه في الصلة ، وتعینه في الصلة العملالعمل

بنبنٱٱاستشهد استشهد تداء بالنكرة والمسوغ لمجیئها إذتداء بالنكرة والمسوغ لمجیئها إذالمسألة الثالثة في باب المبتدأ هي مسألة االبالمسألة الثالثة في باب المبتدأ هي مسألة االب
: : عقیل بقول الشاعر عقیل بقول الشاعر 

ــــــــــ ــــــــــَس ــــــــــنَ نَ یْ یْ رَ رَ َس ــــــــــا وَن ــــــــــمٌ مٌ نجْ نجْ ا وَن ــــــــــَق ــــــــــدْ دْ َق ــــــــــأضَ ــــــــــذْ ذْ ؛ فمُ ؛ فمُ اءَ اءَ أضَ ــــــــــَب اادَ دَ َب

ــــــــــَفــــــــــَفــــــــــأخْ أخْ اكَ اكَ ّیـــــــــّیـــــــــحَ حَ مُ مُ  ــــــــــى ضَ ــــــــــهُ هُ ؤُ ؤُ وْ وْ ى ضَ ــــــــــُك ــــــــــلَّ لَّ ُك ــــــــــَش ..))٢٢((قِ قِ ارِ ارِ َش

عقیـل أن األصـل فـي المبتـدأ أن یكـون معرفـة ، وقـد یجـيء نكـرة بشـرط حصـول عقیـل أن األصـل فـي المبتـدأ أن یكـون معرفـة ، وقـد یجـيء نكـرة بشـرط حصـول بنبنٱٱذكر ذكر 
: : ، قال المكودي ، قال المكودي ))٤٤((منها ستةمنها ستة––مالك مالك بنبنٱٱ––، ذكر الناظم ، ذكر الناظم ))٣٣((الفائدةالفائدة

))))وقد ذكر النحویـون لالبتـداء بـالنكرة مسـوغات كثیـرة واقتصـر النـاظم منهـا علـى سـتة وقد ذكر النحویـون لالبتـداء بـالنكرة مسـوغات كثیـرة واقتصـر النـاظم منهـا علـى سـتة (( (( 
عقیـل ثمانیـة عشـر موضـعًا ذكـره فـي شـرحه حتـى بلـغ أربعـة وعشـرین عقیـل ثمانیـة عشـر موضـعًا ذكـره فـي شـرحه حتـى بلـغ أربعـة وعشـرین بـنبـنٱٱ، في حـین زاد علیـه ، في حـین زاد علیـه ))٥٥((

..))٦٦((موضعاً موضعاً 
هو مجـيء المبتـدأ منكـرًا هو مجـيء المبتـدأ منكـرًا ))٧٧((مالكمالكبنبنٱٱعقیل ولم یتطرق لها عقیل ولم یتطرق لها بنبنٱٱومن المواضع التي ذكرها ومن المواضع التي ذكرها 

: : الحال ، من ذلك قول الشاعر الحال ، من ذلك قول الشاعر ) ) واوواو((النكرة النكرة تسبقتسبقمنكرًا بشرط أن منكرًا بشرط أن 
ــــــــــْد أ ٌم َق ــــــــــنجْ َنا وَن ْی ــــــــــرَ ــــــــــْد أَس ٌم َق ــــــــــنجْ َنا وَن ْی ــــــــــرَ اَس ــــــــــَد َب ْذ ــــــــــاَء ؛ فُم اضَ ــــــــــَد َب ْذ ــــــــــاَء ؛ فُم ضَ

ــــــــــارِقِ  ــــــــــلَّ َش ُه ُك ُؤ ــــــــــوْ َفــــــــــى ضَ ّیـــــــــاَك أخْ َح ــــــــــارِقِ ُم ــــــــــلَّ َش ُه ُك ُؤ ــــــــــوْ َفــــــــــى ضَ ّیـــــــــاَك أخْ َح ..))٨٨((ُم

كونــه نكــرة لوقوعــه فــي أول كونــه نكــرة لوقوعــه فــي أول غ االبتــداء بــه علــى الــرغم مــنغ االبتــداء بــه علــى الــرغم مــنحیــث ســوّ حیــث ســوّ ) ) ونجــمٌ ونجــمٌ ((قولــه قولــه : : وشــاهده وشــاهده 
مسـوغًا لحصــول الفائـدة بجعـل نســبة هـذه الجملــة مسـوغًا لحصــول الفائـدة بجعـل نســبة هـذه الجملــة فكــان هـذا فكــان هـذا ––ســبقه بـواو الحـال ســبقه بـواو الحـال ––الجملـة الحالیـة الجملـة الحالیـة 

كـل شـارق ، أو فمـذ وقـت كـل شـارق ، أو فمـذ وقـت أخفـى ضـوؤه أخفـى ضـوؤه ––أي وجهك أي وجهك ––حیاك حیاك فمذ بدأ مُ فمذ بدأ مُ : : لتقدیر لتقدیر قیدًا لما قبلها ، واقیدًا لما قبلها ، وا
..))٩٩(())أخفى ضوؤهأخفى ضوؤه((في محل الرفع على االبتداء ، وخبره قوله في محل الرفع على االبتداء ، وخبره قوله ) ) فمذ بدافمذ بدا((بدو فقوله بدو فقوله 

. . والبیت ھنا مجھول القائل والبیت ھنا مجھول القائل . . ٣٧٦٣٧٦––٣٧٥٣٧٥//١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع ))١١((
. . ٥٤٦٥٤٦//١١: : : : : : البیت مجھول القائل البیت مجھول القائل ))٢٢((

؛ ؛ ٢٥١٢٥١//١١: : : : . . ٨٦٣٨٦٣//٢٢: : . . ١٩٣١٩٣: : 
. . ٢١٨٢١٨//٥٥: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل 

)) . )) . مسوغات االبتداء بالنكرة في القرآن الكریم مسوغات االبتداء بالنكرة في القرآن الكریم (( (( تطرقنا الى ھذا الموضوع في بحثنا الموسوم بـ تطرقنا الى ھذا الموضوع في بحثنا الموسوم بـ ))٣٣((
..١٠٢١٠٢//١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٤٤((
..٤٨٤٨: : شرح المكودي شرح المكودي ))٥٥((
. . ١٠٦١٠٦––١٠٣١٠٣//١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٦٦((
. . ٤٦٤٦: : تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد : : ع آخر من مؤلفاتھ ، ینظر ع آخر من مؤلفاتھ ، ینظر ذكره في موضذكره في موض))٧٧((
. . ٥٤٦٥٤٦//١١: : : : : : البیت مجھول القائل البیت مجھول القائل ))٨٨((

؛ ؛ ٢٥١٢٥١//١١: : : : . . ٨٦٣٨٦٣//٢٢: : . . ١٩٣١٩٣: : 
. . ٢١٨٢١٨//٥٥: : لمفصل لمفصل والمعجم اوالمعجم ا

. . ٣٣٣٣: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٣٣٣٣: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٩٩((



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٥٤٢٥٤

في استشهاده للمسألة ، وقد تابعه بعد ذلك الذین تلـوه في استشهاده للمسألة ، وقد تابعه بعد ذلك الذین تلـوه ))١١((هشامهشامبنبنٱٱعقیل عقیل بنبنٱٱوبذلك وافق وبذلك وافق 
، وأبــــــو ســــــعید الدمشــــــقي ، وأبــــــو ســــــعید الدمشــــــقي ))٤٤((، والصــــــبان، والصــــــبان))٣٣((، والســــــیوطي، والســــــیوطي))٢٢((األشــــــمونياألشــــــموني: : تلــــــوه مــــــن النحــــــاة ومــــــنهم تلــــــوه مــــــن النحــــــاة ومــــــنهم 

..))٥٥((الشافعيالشافعي
عقیـــل علـــى مجـــيء المبتـــدأ نكـــرة عقیـــل علـــى مجـــيء المبتـــدأ نكـــرة بـــنبـــنٱٱأمـــا الموضـــع الثـــاني مـــن المســـألة فقـــد استشـــهد بـــه أمـــا الموضـــع الثـــاني مـــن المســـألة فقـــد استشـــهد بـــه 

: : إذ قال إذ قال ) ) لواللوال((والمسوغ لمجیئها هنا هو وقوعها بعد والمسوغ لمجیئها هنا هو وقوعها بعد 
ــــــــــ ــــــــــَل ــــــــــالَ الَ وْ وْ َل ــــــــــاصْ ٌ بَ بَ طِ طِ اصْ ٌ ار ــــــــــدَ دَ ألوْ ألوْ ار ــــــــــى ُك ــــــــــذِ ذِ لُّ لُّ ى ُك ــــــــــي مَق ةٍ ةٍ ي مَق

ــــــــــــــ ــــــــــــــلمَّ ــــــــــــــلمَّ ــــــــــــــا اْس ــــــــــــــااطَ طَ مَ مَ تْ تْ لَّ لَّ قَ قَ تَ تَ ا اْس ــــــــــــــَی ــــــــــــــللظَّ للظَّ نَّ نَّ اهُ اهُ َی ــــــــــــــَع ..))٦٦((نِ نِ َع

وشـاهده وشـاهده . . ))٨٨((مالـكمالـكبـنبـنٱٱ، ولـم یتطـرق لهـا ، ولـم یتطـرق لهـا ))٧٧((عقیـلعقیـلبـنبـنٱٱوهو أیضًا من المواضع التـي ذكرهـا وهو أیضًا من المواضع التـي ذكرهـا 
ٌ ((هنا هو قوله هنا هو قوله  ٌ لوال اصطبار والخبر محذوف والخبر محذوف ) ) لواللوال((حیث وقع االبتداء بالنكرة والمسوغ وقوعها بعد حیث وقع االبتداء بالنكرة والمسوغ وقوعها بعد ) ) لوال اصطبار
نمـا كـان ذلـك مسـوغًا لحوهو موجودٌ وهو موجودٌ  ٕ نمـا كـان ذلـك مسـوغًا لححاصل ، وا ٕ تعلیـق امتنـاع تعلیـق امتنـاع تقتضـي تقتضـي ) ) لـواللـوال((صـول الفائـدة ، ألن صـول الفائـدة ، ألن حاصل ، وا

..))٩٩((الجواب على وجود الشرط التي یقع المبتدًا فیها نكرةالجواب على وجود الشرط التي یقع المبتدًا فیها نكرة
، ، ))١٢١٢((، والسـیوطي، والسـیوطي))١١١١(())شـرحهشـرحه((واألشـموني فـي واألشـموني فـي ، ، ))١٠١٠(())أوضـح المسـالكأوضـح المسـالك((هشـام فـي هشـام فـي بنبنٱٱذكره ذكره 

..))١٣١٣((والصبانوالصبان
عقیـل فـي بـاب المبتـدأ والخبـر هـي تقـدیم الخبـر عقیـل فـي بـاب المبتـدأ والخبـر هـي تقـدیم الخبـر بـنبـنٱٱأما المسألة الرابعة التـي استشـهد بهـا أما المسألة الرابعة التـي استشـهد بهـا 

::ه ، إذا استشهد بقول الشاعر ه ، إذا استشهد بقول الشاعر وتأخیر وتأخیر 
ــــــــــــــ ــــــــــــــَخ ــــــــــــــالِ الِ َخ ــــــــــــــي ألْن ــــــــــــــتَ تَ ي ألْن ــــــــــــــوَم ٌ جَ جَ نْ نْ وَم ٌ ریــــــــــــــر ــــــــــــــخَ خَ ریــــــــــــــر ــــــــــــــاُل هُ هُ اُل

))١٤١٤((االَ االَ وَ وَ األخْ األخْ مِ مِ رُ رُ كْ كْ ویَ ویَ ءَ ءَ الَ الَ العَ العَ لِ لِ نَ نَ یَ یَ 

..٦١٣٦١٣//٢٢: : مغني اللبیب مغني اللبیب : : ینظر ینظر ))١١((
..١٩٤١٩٤//١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٢٢((
..٥٨٥٨//٢٢: : ، واألشباه والنظائر ، واألشباه والنظائر ٣٨٣٣٨٣//١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٣٣((
..٣٢٨٣٢٨//١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان : : ینظر ینظر ))٤٤((
..١٦٥١٦٥//١١: : ي الواو المزیدة ي الواو المزیدة الفصول المفیدة فالفصول المفیدة ف: : ینظر ینظر ))٥٥((
))٦٦(( : : : :

٤٠١٤٠١//١١: : : : . . ١٧٠١٧٠//١١: : ٣٥٢٣٥٢//١٠١٠ : :
٢٢٤٢٢٤//٨٨..

..١٠٥١٠٥//١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . ٤٦٤٦: : تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد : : نظر نظر یی))٨٨((
. . ٣٥٣٥: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٣٥٣٥: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٩٩((
. . ١٤٤١٤٤/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))١٠١٠((
. . ١٩٧١٩٧/ / ١١: : شرح األشمرني شرح األشمرني : : ینظر ینظر ))١١١١((
. . ٦٦٦٦/ / ٢٢: : ، واألشباه والنظائر ، واألشباه والنظائر ٣٨٣٣٨٣/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))١٢١٢((
. . ٣٢٩٣٢٩/ / ١١: : حاشیة الصبانحاشیة الصبان: : ینظر ینظر ))١٣١٣((
))٢٢: : : : ))١٤١٤ / /

::: : ) ) شھربشھرب((٥١٠٥١٠/ / ١١: : ، ولسان العرب ، ولسان العرب ١٧٤١٧٤/ / ١١: : ، وشرح التصریح ، وشرح التصریح ١٧٤١٧٤
. . ٧٦٧٦/ / ٦٦: : ، والمعجم المفصل ، والمعجم المفصل ١٧٤١٧٤/ / ١١
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ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٥٥٢٥٥

هـذا الموضـع هـذا الموضـع على وجـوب تـأخیر الخبـر عـن المبتـدأ ، وذكـر لـذلك خمسـة مواضـع ، كـان على وجـوب تـأخیر الخبـر عـن المبتـدأ ، وذكـر لـذلك خمسـة مواضـع ، كـان 
..))١١((لیه الم االبتداءلیه الم االبتداءأن یكون خبرًا لمبتدأ قد دخلت عأن یكون خبرًا لمبتدأ قد دخلت ع: : عقیل واحدًا منها وهو عقیل واحدًا منها وهو بنبنٱٱالذي استشهد له الذي استشهد له 

..))١١((االبتداءاالبتداء
االبتــداء االبتــداء ) ) المالم((حیـث قـدم الخبـر علــى المبتـدأ المقـرون بــحیـث قـدم الخبـر علــى المبتـدأ المقـرون بــ) ) خـالي ألنــتخـالي ألنــت((قولـه قولـه : : والشـاهد فیـه والشـاهد فیـه 

االبتــداء لهــا موقـع الصــدارة فــي الكـالم ، وتقــدیم الخبــر االبتــداء لهــا موقـع الصــدارة فــي الكـالم ، وتقــدیم الخبــر ) ) المالم((ألن ألن تـاخیره ،تـاخیره ،شـذوذًا ، وكــان الواجــبشـذوذًا ، وكــان الواجــب
..))٢٢((علیها یخرجها عما تستحقه ، وهو أحد تخریجات هذا البیتعلیها یخرجها عما تستحقه ، وهو أحد تخریجات هذا البیت

هـــي هـــي إنمـــا إنمـــا ) ) أنأن((علـــى المبتـــدأ المـــؤخر فـــي خبـــر غیـــر علـــى المبتـــدأ المـــؤخر فـــي خبـــر غیـــر ) ) الـــالمالـــالم((جنـــي أن دخـــول جنـــي أن دخـــول بـــنبـــنٱٱوذكـــروذكـــر
: : ))٣٣((ضرورة من ضرورات الشعر ، وال یقاس علیها ، من ذلك قول الشاعرضرورة من ضرورات الشعر ، وال یقاس علیها ، من ذلك قول الشاعر

ــــــــــــــهُ  اُل ریــــــــــــــرٌ َخ ــــــــــــــنْ َج ــــــــــــــتَ وَم ــــــــــــــاِلي ألْن ــــــــــــــهُ َخ اُل ریــــــــــــــرٌ َخ ــــــــــــــنْ َج ــــــــــــــتَ وَم ــــــــــــــاِلي ألْن ــــــــــــــوَاالَ َخ ِم األخْ ــــــــــــــرُ ــــــــــــــَالَء وَیْك ــــــــــــــلِ الَع َن ــــــــــــــوَاالَ َی ِم األخْ ــــــــــــــرُ ــــــــــــــَالَء وَیْك ــــــــــــــلِ الَع َن َی

لخـــالي أنـــت ، لخـــالي أنـــت ، : : أن یكـــون أراد أن یكـــون أراد : : دهما دهما أحـــأحـــ(( (( هنـــا تحتمـــل آمـــرین هنـــا تحتمـــل آمـــرین ) ) الـــالمالـــالم((وبـــین أن دخـــول وبـــین أن دخـــول 
م الخبـر علـى المبتـدأ م الخبـر علـى المبتـدأ قـدَّ قـدَّ ففألنـت خـالي ، ألنـت خـالي ، : : أن یكـون أراد أن یكـون أراد : : واآلخـر واآلخـر . . فأخر الالم الى الخبر ضرورة فأخر الالم الى الخبر ضرورة 

..))٤٤(())))وان كانت فیه الالم ضرورة وان كانت فیه الالم ضرورة 
) ) خـاليخـالي((خالي لهو أنت فــ خالي لهو أنت فــ : : داخله على مبتدأ محذوف ، أي داخله على مبتدأ محذوف ، أي ) ) الالمالالم((وتأویل ثالث یرى أن وتأویل ثالث یرى أن 

تصـلت تصـلت لمبتدأ الثـاني ، فحـذف الضـمیر ، فالمبتدأ الثـاني ، فحـذف الضـمیر ، فاخبر لخبر ل) ) أنتأنت((مبتدأ ثانٍ ، ومبتدأ ثانٍ ، و) ) هوهو((مبتدأ أول ، والضمیرمبتدأ أول ، والضمیر
هـذا هـو التأویـل الثالـث الـذي ذكـره هـذا هـو التأویـل الثالـث الـذي ذكـره ..))٥٥((الالم بخبره مع أنهـا ال تـزال فـي صـدر مـا ذكـر مـن جملتهـاالالم بخبره مع أنهـا ال تـزال فـي صـدر مـا ذكـر مـن جملتهـا

..))٦٦((األشموني فضًال عن ذكره التأویلین السابقین الذكراألشموني فضًال عن ذكره التأویلین السابقین الذكر
) ) لهـو أنـتلهـو أنـت((قولـه أي قولـه أي : (( : (( بقولـهبقولـه))لهـو أنـتلهـو أنـت((یـل األشـموني الثالـث یـل األشـموني الثالـث وعقـب الصـبان علـى تأو وعقـب الصـبان علـى تأو 

..))٧٧(())))ضعف بأن الحذف ینافي التأكید بالالم الستدعائه الطول ضعف بأن الحذف ینافي التأكید بالالم الستدعائه الطول 

. . ١١١١/ / ١١: : بن عقیل بن عقیل شرح اشرح ا: : ینظر ینظر ))١١((
. . ٣٩٣٩: : ، وفتح الجلیل ، وفتح الجلیل ٣٩٣٩: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ، والبیت ال یعرف قائلھ ، والبیت ال یعرف قائلھ ٥٦٥٦––٥٥٥٥/ / ٢٢: : سر صناعة اإلعراب سر صناعة اإلعراب : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ٣٢٣٣٢٣/ / ١٠١٠: : خزانة األدب خزانة األدب : : ، وینظر ، وینظر ٥٦٥٦/ / ٢٢: : سر صناعة اإلعراب سر صناعة اإلعراب ))٤٤((
. . ٢٠٢٢٠٢––٢٠١٢٠١/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٢٠١٢٠١/ / ١١: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظرینظر))٦٦((
. . ٣٣٦٣٣٦/ / ١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان ))٧٧((
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المبحث الثانيالمبحث الثاني
شواھد نواسخ االبتداء شواھد نواسخ االبتداء 

، ونسـخت اآلیـة ، ونسـخت اآلیـة ) ) اإلزالـةاإلزالـة((جمع ناسخ ، وهو في اللغة مـن النسـخ بمعنـى جمع ناسخ ، وهو في اللغة مـن النسـخ بمعنـى : : النواسخالنواسخ
ِ خَ خَ سَ سَ نَ نَ ((: : باألخرى ، ومن المجاز قیل باألخرى ، ومن المجاز قیل  ِ ت ..))١١(())تناسخت القرونتناسخت القرون((وو))بابَ بابَ الشَّ الشَّ یبُ یبُ الشَّ الشَّ ((وو))لَّ لَّ الظَّ الظَّ مسُ مسُ الشَّ الشَّ ت
أدوات تـدخل علـى الجملـة أدوات تـدخل علـى الجملـة : : ما یرفع حكم المبتـدأ والخبـر ، أو هـي ما یرفع حكم المبتـدأ والخبـر ، أو هـي : : وفي االصطالحوفي االصطالح

: : األسمیة ، فتزیل حكم المبتدأ والخبر وتغیره ، فمنهـا نواسـخ فعلیـة ونواسـخ حرفیـة ، فالفعلیـة مثـل األسمیة ، فتزیل حكم المبتدأ والخبر وتغیره ، فمنهـا نواسـخ فعلیـة ونواسـخ حرفیـة ، فالفعلیـة مثـل 
: : وأخوتهما ، والحرفیة مثـل وأخوتهما ، والحرفیة مثـل ) ) أعلم وأرىأعلم وأرى((خواتها ، وخواتها ، وأأو و ) ) ظنظن((وأخواتها ، ووأخواتها ، و) ) كادكاد((وأخواتها ، ووأخواتها ، و) ) كانكان((
..))٢٢((النافیة للجنسالنافیة للجنس) ) الال((وأخوتها ، ووأخوتها ، و) ) ماما(() ) لیسلیس((وأخواتها ، والمشبهات بـوأخواتها ، والمشبهات بـ) ) إنَّ إنَّ ((

هـــذا مبحـــث األدوات التـــي تـــدخل علـــى المبتـــدأ والخبـــر ، فتنســـخ حكـــم هـــذا مبحـــث األدوات التـــي تـــدخل علـــى المبتـــدأ والخبـــر ، فتنســـخ حكـــم : ( : ( قـــال الســـیوطي قـــال الســـیوطي 
نَّ كان وأخوتها ، وكاد وأخواتهاكان وأخوتها ، وكاد وأخواتها: : االبتداء ، وهي أربعة أنواع االبتداء ، وهي أربعة أنواع  ٕ نَّ ، وا ٕ واخوتهـا ، ومـا واخوتهـا ، ومـا وأخوتهـا ، وظـنَّ وأخوتهـا ، وظـنَّ ، وا

..))٣٣(())ألحق بذلك ألحق بذلك 

: : وأخوتھا وأخوتھا ) ) كانكان: (: (أوالً أوالً 

، وأضــحى ، ، وأضــحى ، ظــل ، وبــاتظــل ، وبــاتوصــار ، وأمســى ، وأصــبح ، و وصــار ، وأمســى ، وأصــبح ، و ، ، كــان كــان : : وهــي ثالثــة عشــر فعــًال وهــي ثالثــة عشــر فعــًال 
..))٤٤((، وما برح ، ومادام، وما برح ، ومادامیس ، ومازال ، وما أنفك ، وما فتئیس ، ومازال ، وما أنفك ، وما فتئولول

ها ال تكتفـي باالسـم المرفـوع بعـدها ، كمـا ها ال تكتفـي باالسـم المرفـوع بعـدها ، كمـا ، ألن، ألن))٥٥((ومذهب جمهور النحاة أنها أفعال ناقصةومذهب جمهور النحاة أنها أفعال ناقصة
واخواتها أفعال ناقصة من حیث عدم االكتفاء بـالمرفوع وحـده ، واخواتها أفعال ناقصة من حیث عدم االكتفاء بـالمرفوع وحـده ، ) ) كانكان((تكتفي به األفعال التامة ، فـتكتفي به األفعال التامة ، فـ

الكالم ، فمنصوبها عمدة ولیس فضلة ألنه في أصـل الكـالم خبـر الكالم ، فمنصوبها عمدة ولیس فضلة ألنه في أصـل الكـالم خبـر إذ البد من ذكر المنصوب لیتمإذ البد من ذكر المنصوب لیتم
نما نصب تشبیهًا له بالفضلة ، و  ٕ نما نصب تشبیهًا له بالفضلة ، و للمبتدأ ، وا ٕ ..))٦٦((ناقصة من حیث داللتها على الحدثناقصة من حیث داللتها على الحدثللمبتدأ ، وا

فاعــــل ویســــمى حینئــــذ فاعــــل ویســــمى حینئــــذ وهــــذه األفعــــال الناقصــــة تــــدخل علــــى المبتــــدأ فترفعــــه تشــــبیهًا لــــه بالوهــــذه األفعــــال الناقصــــة تــــدخل علــــى المبتــــدأ فترفعــــه تشــــبیهًا لــــه بال
) . ) . خبرهاخبرها((ر تشبیهًا بالمفعول به ویسمى ر تشبیهًا بالمفعول به ویسمى ببب الخب الخ، وتنص، وتنص) ) سمهاسمهاٱٱ((

تشــبیهًا تشــبیهًا هــذا بـاب األفعــال الداخلــة علــى المبتـدأ والخبــر ، فترفــع المبتــدأ هــذا بـاب األفعــال الداخلــة علــى المبتـدأ والخبــر ، فترفــع المبتــدأ : ( : ( هشــام هشــام بــنبــنٱٱقـال قـال 
..))٧٧(())، وتنصب خبره تشبیهًا بالمفعول ، ویسمى خبرها ، وتنصب خبره تشبیهًا بالمفعول ، ویسمى خبرها سمهاسمهاٱٱبالفاعل ، ویسمى بالفاعل ، ویسمى 

. . ٦٣٠٦٣٠––٦٢٩٦٢٩: : أساس البالغة أساس البالغة : : ینظر ینظر ))١١((
. . ١٢٢١٢٢//١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ٤٠٨٤٠٨/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع ))٣٣((
. . ١٣١٣/ / ٣٣: : ، والمغني في النحو ، والمغني في النحو ٢٣٣٢٣٣/ / ١١) : ) : جامع العلومجامع العلوم((كتاب شرح اللمع كتاب شرح اللمع : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ٧٧/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٢٣٤٢٣٤/ / ١١) : ) : لجامع العلوملجامع العلوم((، وشرح اللمع ، وشرح اللمع ٩٩/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))٦٦((
. . ١٤٩١٤٩: : شرح قطر الندى شرح قطر الندى : : ، وینظر ، وینظر ١٦٣١٦٣/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك ))٧٧((
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فمـــذهب البصــــریین أنهــــا ترفــــع المبتــــدأ ، ویســــمى فمـــذهب البصــــریین أنهــــا ترفــــع المبتــــدأ ، ویســــمى ) ) كــــانكــــان((مــــا مــــا أأفف: ( : ( جـــاء فــــي الهمــــع قولــــه جـــاء فــــي الهمــــع قولــــه 
وعبــر ســیبویه باســم وعبــر ســیبویه باســم . . وقــع ذلــك فــي عبــارة المبــرد وقــع ذلــك فــي عبــارة المبــرد . . ربمــا یســمى فــاعًال مجــازًا لشــبهه بــه ربمــا یســمى فــاعًال مجــازًا لشــبهه بــه و و . . ســمهاســمهاٱٱ

ـــم تعمـــل فیـــه شـــیئًا ، وأنـــه بـــاٍق : : ن ن ومـــذهب الكـــوفییومـــذهب الكـــوفیی. . الفاعـــل الفاعـــل  ـــم تعمـــل فیـــه شـــیئًا ، وأنـــه بـــاٍق أنهـــا ل علـــى رفعـــه ، واســـتدل األول علـــى رفعـــه ، واســـتدل األول أنهـــا ل
وینصــب الخبــر باتفــاق الفــریقین ، ویســمى وینصــب الخبــر باتفــاق الفــریقین ، ویســمى . . تصــال الضــمائر بهــا ، وهــي ال تتصــل إال بالعامــل تصــال الضــمائر بهــا ، وهــي ال تتصــل إال بالعامــل اابب

وعبـــــر ســـــیبویه باســـــم وعبـــــر ســـــیبویه باســـــم . . لك المبـــــرد لك المبـــــرد ذذعبـــــر بـــــعبـــــر بـــــ. . لشـــــبهه بـــــه لشـــــبهه بـــــه وربمـــــا یســـــمى مفعـــــوًال مجـــــازًا وربمـــــا یســـــمى مفعـــــوًال مجـــــازًا . . خبرهـــــا خبرهـــــا 
..))١١(())المفعول المفعول 

: : واتھا واتھا وأخوأخ) ) كانكان((شواھد شواھد 

) ) كـــانكـــان((عقیـــل فـــي شـــرحه علـــى األلفیـــة فـــي بـــاب عقیـــل فـــي شـــرحه علـــى األلفیـــة فـــي بـــاب بـــنبـــنٱٱالمســـألة األولـــى التـــي استشـــهد فیهـــا المســـألة األولـــى التـــي استشـــهد فیهـــا 
وأخواتها ، فثمانیة منها ال شرط لها فتعمل مطلقًا ، وهي وأخواتها ، فثمانیة منها ال شرط لها فتعمل مطلقًا ، وهي ) ) كانكان((وأخوتها كانت مسألة شروط عمل وأخوتها كانت مسألة شروط عمل 

ســى ، وظــل ، وبــات ، وصــار ، ولــیس ، وواحــد ســى ، وظــل ، وبــات ، وصــار ، ولــیس ، وواحــد مموهــي أم البــاب ، وأصــبح ، وأضــحى ، وأوهــي أم البــاب ، وأصــبح ، وأضــحى ، وأ) ) كــانكــان((
، وأربعــة یعمـــل هــذا العمــل بشـــرط أن ، وأربعــة یعمـــل هــذا العمــل بشـــرط أن ) ) دامدام((المصــدریة الظرفیـــة وهــو المصــدریة الظرفیـــة وهــو ) ) مــامــا((ن یتقــدم علیـــه ن یتقــدم علیـــه شــرطه أشــرطه أ

، وأنفـك ، وبـرح ، ، وأنفـك ، وبـرح ، ))یـزالیـزال((ماضـي ماضـي ))زالزال((: : ، وهـي ، وهـي ) ) النهـي والـدعاءالنهـي والـدعاء((یتقدم علیـه نفـي أو شـبهه وهـو یتقدم علیـه نفـي أو شـبهه وهـو 
..))٢٢((وفتى ، واألربعة بمعنى واحد باتفاق النحویینوفتى ، واألربعة بمعنى واحد باتفاق النحویین

هد لها ، هد لها ، ششعقیل في هذه المسألة واستعقیل في هذه المسألة واستبنبنٱٱنفة الذكر هي التي ذكرها نفة الذكر هي التي ذكرها واألفعال األربعة اآلواألفعال األربعة اآل
––نهي أو دعاء نهي أو دعاء ––وذكر أن شرطها في العمل هو أن یسبقها نفي لفظًا أو تقدیرًا أو شبه نفي وذكر أن شرطها في العمل هو أن یسبقها نفي لفظًا أو تقدیرًا أو شبه نفي 

ُر يُوُسفَ ::وأورد للنفي قوله تعالى وأورد للنفي قوله تعالى  َتأُ َتْذُك ُر يُوُسفَ قَاُلوْا تَاهللا تـَْف َتأُ َتْذُك قول قول ––النهي النهي --، ومثال شبه النفي، ومثال شبه النفي))٣٣((قَاُلوْا تَاهللا تـَْف
: : ))٤٤((الشاعر الشاعر 
ـــ ـــصَ ـــاحِ احِ صَ ـــَش ـــَتـــوالوالرْ رْ مِّ مِّ َش ـــذَ ذَ لْ لْ زَ زَ َت ـــاِك َ اِك َ ر ـــالْ الْ ر ـــَم ِ وْ وْ َم ِ ت ــــــــنِ نِ ؛ فَ ؛ فَ ت ــــــــْس ــــــــهُ هُ انُ انُ یَ یَ ْس ــــــــضَ ..))٥٥((ینُ ینُ ِبـــــــــِبـــــــــمٌ مٌ اللٌ اللٌ ضَ

، إذ أجـرى فیـه ، إذ أجـرى فیـه شبه النفي وهـو النهـيشبه النفي وهـو النهـي) ) تزلتزل((م على م على حیث تقدحیث تقد) ) وال تزلْ وال تزلْ : (: (فالشاهد فیه قوله فالشاهد فیه قوله 
تهــا تهــا واوافــي العمــل فــي رفــع المبتــدأ ونصــب الخبــر إذ شــرط عملهــا كأخفــي العمــل فــي رفــع المبتــدأ ونصــب الخبــر إذ شــرط عملهــا كأخ) ) كــانكــان((مجــرى مجــرى ) ) زالزال((مضــارع مضــارع 
..))٦٦((و شبههو شبههأن ال تفارق النفي أأن ال تفارق النفي أاألربعة األربعة 

. . ٤٠٩٤٠٩––٤٠٨٤٠٨/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع ))١١((
))١٥٢١٥٢––١٥٠١٥٠: : ١٦٣١٦٣/ / ١١: : : : ))٢٢::

. . وما بعدھا وما بعدھا ٤٤٣٤٤٣/ / ١١: : ، والنحو الوافي ، والنحو الوافي ٤١٠٤١٠/ / ١١: : ، وھمع الھوامع ، وھمع الھوامع ١٢٤١٢٤––١٢٢١٢٢/ / ١١
. . ٨٥٨٥آیة آیة : : سورة یوسف سورة یوسف ))٣٣((
. . ١٢٣١٢٣––١٢٢١٢٢/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٤٤((
))٥٥((

::١٤١٤/ / ٢٢: : ٢٣٠٢٣٠: : ١٨٥١٨٥/ / ١١ : :
. . ١٣٢١٣٢/ / ٨٨: : ، والمعجم المفصل ، والمعجم المفصل ٣٩٥٣٩٥/ / ١١::العربیة العربیة 

. . ٤٥٤٥: : ، وفتح الجلیل ، وفتح الجلیل ٤٥٤٥: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٦٦((
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ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٥٨٢٥٨

مالك البیت المتقدم لإلشارة بـه الـى عمـل هـذه األفعـال بشـرط أن یتقـدمها نفـي مالك البیت المتقدم لإلشارة بـه الـى عمـل هـذه األفعـال بشـرط أن یتقـدمها نفـي بنبنٱٱواعتمد واعتمد 
. . ))١١((أو شبههأو شبهه

نفســهنفســهبــاب بــاب الالهشــام فــي هشــام فــي بــنبــنٱٱمالــك فــي االستشــهاد بالبیــت الســابق مالــك فــي االستشــهاد بالبیــت الســابق بــنبــنٱٱوســار علــى هــدي وســار علــى هــدي 
،،))٢٢((ههههلالسـتدالل بــه علــى مسـألة شــروط عمــل هــذه األفعـال ومــن هــذه الشـروط أن تلــي نفیــًا أو شــبلالسـتدالل بــه علــى مسـألة شــروط عمــل هــذه األفعـال ومــن هــذه الشـروط أن تلــي نفیــًا أو شــب

..))٤٤((، والسیوطي، والسیوطي))٣٣((واألشموني في شرحهواألشموني في شرحهتابعهتابعه
وأخواتها مـن وأخواتها مـن ) ) كانكان((ام ام سسعقیل في شرحه هي مسألة أقعقیل في شرحه هي مسألة أقبنبنٱٱالتي ناقشها التي ناقشها أما المسألة الثانیة أما المسألة الثانیة 

قسم یتصرف تصـرفًا كـامًال فیـأتي قسم یتصرف تصـرفًا كـامًال فیـأتي : : حیث التصرف وعدمه ، إذ ذكر أن هذه األفعال على قسمین حیث التصرف وعدمه ، إذ ذكر أن هذه األفعال على قسمین 
قسـم ال قسـم ال : : ، وهو ما عدا لیس ودام ، والثاني ، وهو ما عدا لیس ودام ، والثاني لفاعللفاعلضارع واألمر والمصدر واسم اضارع واألمر والمصدر واسم االماضي والمالماضي والمههمنمن

..))٥٥((یتصرف بل یظل جامدًا على صورته الماضیة ، وهي لیس ، دامیتصرف بل یظل جامدًا على صورته الماضیة ، وهي لیس ، دام
بقـــول بقـــول ) ) اســـم الفاعـــلاســـم الفاعـــل((عقیـــل علـــى مجـــيء هـــذه األفعـــال متصـــرفة تصـــرف عقیـــل علـــى مجـــيء هـــذه األفعـــال متصـــرفة تصـــرف بـــنبـــنٱٱإذ استشـــهد إذ استشـــهد 

: : الشاعر الشاعر 
ائناً ائناً كَ كَ ةَ ةَ اشَ اشَ شَ شَ بَ بَ ي الي الدِ دِ بْ بْ یُ یُ نْ نْ مَ مَ لُّ لُّ ا كُ ا كُ مَ مَ وَ وَ 

ـــــــــــ ـــــــــــأَخ ـــــــــــإذاإذا،،اكَ اكَ أَخ ـــــــــــَل ـــــــــــلْ لْ تُ تُ مْ مْ َل ـــــــــــِف ـــــــــــهِ هِ ِف ـــــــــــَل ـــــــــــنْ نْ مُ مُ كَ كَ َل ـــــــــــِج ..))٦٦((داً داً ِج
الناقصـة وأجــراه مجراهــا فــي الناقصـة وأجــراه مجراهــا فــي ) ) كــانكــان((اســم فاعـل مــن اســم فاعـل مــن ) ) كائنــاً كائنــاً ((فــإن فــإن ) ) كائنــًا أخـاككائنــًا أخـاك((فشـاهده هــو فشـاهده هــو 

..))٧٧((وأسمه مستتر فیهوأسمه مستتر فیه، ، ) ) أخاكأخاك((عمله الرفع والنصب ، فعمل عمل فعله ، حیث نصب عمله الرفع والنصب ، فعمل عمل فعله ، حیث نصب 
..))٨٨((اسم الفاعل من مصدر كان الناقصةاسم الفاعل من مصدر كان الناقصةهشام بهذا البیت على مجيءهشام بهذا البیت على مجيءبنبنٱٱواستشهد واستشهد 

بعه في ذلك األشموني فـي استشـهاده بهـذا البیـت وذكـره فـي كونـه تصـرف تصـرفًا تامـًا بعه في ذلك األشموني فـي استشـهاده بهـذا البیـت وذكـره فـي كونـه تصـرف تصـرفًا تامـًا وتاوتا
..))٩٩((لكونه وقع اسم فاعل لكان الناقصةلكونه وقع اسم فاعل لكان الناقصة

. . ١٩٩١٩٩: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))١١((
. . ١٥٠١٥٠: : ، وشرح قطر الندى ، وشرح قطر الندى ١٦٥١٦٥/ / ١١: : أوضح المسالكأوضح المسالك: : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ٢٢١٢٢١/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ٤١٠٤١٠/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ١٢٥١٢٥/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٥٥((
))١٧١٧/ / ٢٢: : ))٦٦ ، ،

: : ، ینظر ، ینظر ١٧١٧/ / ٢٢: : ، والمقاصد النحویة ، والمقاصد النحویة ٢٣٤٢٣٤: : ، وتخلیص الشواھد ، وتخلیص الشواھد ١٨٧١٨٧/ / ١١: : مون التوضیح مون التوضیح والتصریح بمضوالتصریح بمض
. . ١٧٨١٧٨/ / ٢٢: : ، والمعجم المفصل ، والمعجم المفصل ٩٤٩٤/ / ١١: : معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة 

. . ٤٦٤٦: : ، وفتح الجلیل ، وفتح الجلیل ٤٦٤٦: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . ١٦٨١٦٨/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))٨٨((
. . ٢٢٨٢٢٨/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٩٩((
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٢٥٩٢٥٩

ولتصـاریف هـذه ولتصـاریف هـذه : ( : ( في استشهاده للمسألة المطروحة إذ قـال في استشهاده للمسألة المطروحة إذ قـال ) ) الهمعالهمع((وذكره السیوطي في وذكره السیوطي في 
ودعـم قولـه هـذا بالبیـت ودعـم قولـه هـذا بالبیـت ..))١١(())ر األفعـالر األفعـالئئاألفعال من العمل والشروط ما للماضـي منهـا ، وكـذا سـااألفعال من العمل والشروط ما للماضـي منهـا ، وكـذا سـا

..نف الذكر نف الذكر اآلاآل
ــــول بــــنبــــنٱٱاستشــــهد استشــــهد نفســــها نفســــها وفــــي المســــألة وفــــي المســــألة  ــــى مجــــيء هــــذه األفعــــال متصــــرفة، بق ــــل عل ــــول عقی ــــى مجــــيء هــــذه األفعــــال متصــــرفة، بق ــــل عل عقی

: : ))٢٢((الشاعرالشاعر
ــِه الَفتَــى ِم ــاَد  فــي َقوْ ــٍم َس ْل لٍ وَح ــِه الَفتَــىِبَبــْذ ِم ــاَد  فــي َقوْ ــٍم َس ْل لٍ وَح ُ ِبَبــْذ ــــــــــیر ـــــــــك َیسِ َلَی ُنـــــــــَك إیَّـــــــــاُه َع وْ ُ وَك ــــــــــیر ـــــــــك َیسِ َلَی ُنـــــــــَك إیَّـــــــــاُه َع وْ ..))٣٣((وَك

اقصــة لهــا مصــدر یعمــل عملهــا اقصــة لهــا مصــدر یعمــل عملهــا النالن) ) كــانكــان((حیــث دل علــى أن حیــث دل علــى أن ) ) وكونــك إیــاهوكونــك إیــاه((والشــاهد فیــه قولــه والشــاهد فیــه قولــه 
..))٤٤((كونك تفعلهكونك تفعله: : وهو الصحیح ، والتقدیر وهو الصحیح ، والتقدیر 

..))٨٨((، والصبان، والصبان))٧٧((، والسیوطي، والسیوطي))٦٦((، واألشموني، واألشموني))٥٥((هشامهشامبنبنٱٱذكره ذكره 
كانـت كانـت فف،،عقیل في شرحه على األلفیـةعقیل في شرحه على األلفیـةبنبنٱٱذكرها ذكرها التي التي ،،أما المسألة الثالثة في هذا البابأما المسألة الثالثة في هذا الباب

إذ ذكــر أنــه یجــوز توســط أخبــار هــذه إذ ذكــر أنــه یجــوز توســط أخبــار هــذه ،،ســمهاســمهاٱٱتنــاقش جــواز توســط خبــر هــذه األفعــال بینهــا وبــین تنــاقش جــواز توســط خبــر هــذه األفعــال بینهــا وبــین 
، وال تأخیرهــا عنــه ، وحینئــذ یجــوز ، وال تأخیرهــا عنــه ، وحینئــذ یجــوز م ، إن لــم یجــب تقــدیمها علــى االســمم ، إن لــم یجــب تقــدیمها علــى االســماألفعــال بــین الفعــل واالســاألفعــال بــین الفعــل واالســ

معــط الــذي منــع تقدمــه ، إذ معــط الــذي منــع تقدمــه ، إذ البــنالبــنخالفــًا خالفــًا ، ، ) ) دامدام((توســط أخبارهــا بالشــرط المــذكور ، والســیما خبــر توســط أخبارهــا بالشــرط المــذكور ، والســیما خبــر 
مـا دامَ مـا دامَ كَ كَ ال أصـاحبُ ال أصـاحبُ : ( : ( ، فـال تقـول ، فـال تقـول مهامهاسـسـٱٱال یتقـدم علـى ال یتقـدم علـى ) ) دامَ دامَ ((أن خبـر أن خبـر معطٍ معطٍ ابن ابن وذكر وذكر : (( : (( قال قال 

::واستشهد لقوله بقول الشاعر واستشهد لقوله بقول الشاعر . . ))٩٩(())))، والصواب جوازه ، والصواب جوازه ) ) قائمًا زیدٌ قائمًا زیدٌ 
ــــلْ لْ لِ لِ یــــبَ یــــبَ طِ طِ الَ الَ  ــــَع ــــشِ شِ یْ یْ َع ــــَم ــــا دَ ا دَ َم ــــاَم ـــــبأدِّ بأدِّ هُ هُ اتُـــــاتُـــــذَّ ذَّ لَ لَ صــــةً صــــةً غَّ غَّ نَ نَ مُ مُ تْ تْ اَم ـــــَك ِ َك ِ ار ـــــار ـــــالَم ِ وْ وْ الَم ِ ت ـــــوَ وَ ت ـــــالَه ..))١٠١٠((مِ مِ رَ رَ الَه

ــ( ( وشــاهده هنــا قولــه وشــاهده هنــا قولــه  ــَم وهــو وهــو ســمهاســمهاٱٱعلــى علــى بــر دامَ بــر دامَ حیــث قــدم خحیــث قــدم خ) (( ) (( لذاتــهُ لذاتــهُ منغصــةً منغصــةً ا دامــتْ ا دامــتْ َم
ســم دامــت ضــمیر ســم دامــت ضــمیر اانّ نّ إإمعطــي والبیــت حجــة علیــه ولــه أن یقــول معطــي والبیــت حجــة علیــه ولــه أن یقــول البــنالبــنجــائز عنــد الجمهــور خالفــًا جــائز عنــد الجمهــور خالفــًا 

ة خبرها ولذاته نائب فاعل المنغصة فهو مـن ة خبرها ولذاته نائب فاعل المنغصة فهو مـن غصغصمستتر فیها جوازًا تقدیره هي یعود على اللذة ومنمستتر فیها جوازًا تقدیره هي یعود على اللذة ومن

. . ٤٢١٤٢١/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع ))١١((
. . ١٢٥١٢٥/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٢٢((
))١٥١٥/ / ٢٢: : : : ))٣٣ ، ،

: : ، ینظر ، ینظر ١٥١٥//٢٢: : ، والمقاصد النحویة ، والمقاصد النحویة ٢٣٣٢٣٣: : ، وتخلیص الشواھد ، وتخلیص الشواھد ١٨٧١٨٧/ / ١١: : والتصریح بمضمون التوضیح والتصریح بمضمون التوضیح 
. . ٣٦٥٣٦٥/ / ٣٣: : ، والمعجم المفصل ، والمعجم المفصل ١٥٨١٥٨/ / ١١: : معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة 

. . ٤٦٤٦: : ، وفتح الجلیل ، وفتح الجلیل ٤٦٤٦: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ١٦٧١٦٧/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٢٢٨٢٢٨/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٦٦((
. . ٤١٩٤١٩/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . ٣٦٥٣٦٥/ / ١١: : حاشیة الصبانحاشیة الصبان: : ینظر ینظر ))٨٨((
..١٢٩١٢٩/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل ))٩٩((
))٢٠٢٠//٢٢: : : : ))١٠١٠ ، ،

: : . . ٣٦٠٣٦٠//٢٢: : والمقاصد النحویة والمقاصد النحویة . . ٤١٤٤١٤: : وتخلیص الشواھد وتخلیص الشواھد . . ١٧٨١٧٨/ / ١١: : والتصریح بمضمون التوضیح والتصریح بمضمون التوضیح 
. . ١٧٠١٧٠/ / ٧٧: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٣٦٨٣٦٨//١١: : معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة 



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٦٠٢٦٠

ــ ــبــاب التنــازع دام ومنغصــة قولــه لذاتــه وأعمــل الثــاني وأضــمر األول كمــا رأی ت ال مــن بــاب تقــدیم ت ال مــن بــاب تقــدیم بــاب التنــازع دام ومنغصــة قولــه لذاتــه وأعمــل الثــاني وأضــمر األول كمــا رأی
الخبــر علــى االســم ألنــه یلــزم علــى ذلــك الفصــل بــین العامــل وهــو منغصــة والمعمــول وهــو بادكــار الخبــر علــى االســم ألنــه یلــزم علــى ذلــك الفصــل بــین العامــل وهــو منغصــة والمعمــول وهــو بادكــار 
بأجنبي وهو لذاته إذا علمت ذلك فال شـاهد فـي البیـت حنیئـذ ألن الـدلیل إذا طرقـه االحتمـال سـقط بأجنبي وهو لذاته إذا علمت ذلك فال شـاهد فـي البیـت حنیئـذ ألن الـدلیل إذا طرقـه االحتمـال سـقط 

: : قول الشاعر قول الشاعر بببه االستدالل فاألولى االستشهاد على ذلك به االستدالل فاألولى االستشهاد على ذلك 
ــــــــمــــــــا دامَ مــــــــا دامَ  ــــــــَح ــــــــســــــــرِّ ســــــــرِّ ظَ ظَ افِ افِ َح ــــــــي َم ــــــــوثِ وثِ نْ نْ ي َم ــــــــْق اً هِ هِ ِبــــــــِبــــــــتُ تُ ْق ـــــــــــَد بـــــــــــًا أَب ـــــــــــُه رَاِغ ْن ـــــــــــتُ َع اً َفهـــــــــــوَ الـــــــــــذَّي َلْس ـــــــــــَد بـــــــــــًا أَب ـــــــــــُه رَاِغ ْن ـــــــــــتُ َع َفهـــــــــــوَ الـــــــــــذَّي َلْس
..))١١(())))نْ نْ وهو مَ وهو مَ سمهاسمهاٱٱوهو حافظ على وهو حافظ على خبر دامَ خبر دامَ ممفقدفقد

إذ بین أن هذه األفعـال متسـاویة فـي جـواز توسـیط أخبارهـا إذ بین أن هذه األفعـال متسـاویة فـي جـواز توسـیط أخبارهـا ، ، مالك رأي في هذه المسألة مالك رأي في هذه المسألة البنالبنو و 
ن كــان لهــا مــن ) ) لــیس وداملــیس ودام((بینهــا وبــین أســمائها حتــى بینهــا وبــین أســمائها حتــى  ٕ ن كــان لهــا مــن وا ٕ الضــعف بعــدم التعــرف مــا لــیس لغیرهــا ، الضــعف بعــدم التعــرف مــا لــیس لغیرهــا ، وا

، ، ) ) دامَ دامَ ((منع توسیط خبـر منع توسیط خبـر فيفيمعطمعطالبنالبنبالبیت المتقدم الذكر ، وذكر أن ال حجة بالبیت المتقدم الذكر ، وذكر أن ال حجة ) ) دامدام((واستشهد لـواستشهد لـ
..))٢٢((وال متبوع من المتقدمین والمتأخرینوال متبوع من المتقدمین والمتأخرین

سـمائها عنـد النحـاة قاطبـة وذلـك خالفـًا سـمائها عنـد النحـاة قاطبـة وذلـك خالفـًا ااأخبارهـا علـى أخبارهـا علـى ممح إذ جوز تقـدیح إذ جوز تقـدیالالففبنبنٱٱیه یه آآوتابعه في ر وتابعه في ر 
وجـاز ذلـك فـي غیرهـا ، وعلیـه وجـاز ذلـك فـي غیرهـا ، وعلیـه سمهاسمهاٱٱعلى على ) ) ما دامما دام((معط ، فإنه ال یجوز أن یقدم خبر معط ، فإنه ال یجوز أن یقدم خبر لیحیى بن لیحیى بن 

فقد بـین رأیـه فـي هـذه المسـألة دون االستشـهاد بالبیـت المتقـدم إال أنـه استشـهد لـذلك ببیـت مجهـول فقد بـین رأیـه فـي هـذه المسـألة دون االستشـهاد بالبیـت المتقـدم إال أنـه استشـهد لـذلك ببیـت مجهـول 
..))٣٣((القائل أیضاً القائل أیضاً 
ل فـي ل فـي هشام فـي جـواز توسـط أخبـارهن ، كمـا یجـوز أن یتقـدم المفعـول علـى الفاعـهشام فـي جـواز توسـط أخبـارهن ، كمـا یجـوز أن یتقـدم المفعـول علـى الفاعـبنبنٱٱووافقهم ووافقهم 

معط في ألفیته تقدیم خبر معط في ألفیته تقدیم خبر البنالبنو و ) ) لیسلیس( ( ستویة الذي منع تقدیم خبر ستویة الذي منع تقدیم خبر ر ر ددالبنالبنباب الفاعل ، خالفًا باب الفاعل ، خالفًا 
..))٤٤((، وهما مردودان ، واستشهد لذلك بالبیت السابق الذكر، وهما مردودان ، واستشهد لذلك بالبیت السابق الذكر) ) دامَ دامَ ( ( 

عــــده مــــن النحــــاة مثــــل عــــده مــــن النحــــاة مثــــل ن مــــن النحــــاة ، كمــــا وافقــــه مــــن أتــــى بن مــــن النحــــاة ، كمــــا وافقــــه مــــن أتــــى بعقیــــل المتقــــدمیعقیــــل المتقــــدمیبــــنبــــنٱٱوقــــد وافــــق وقــــد وافــــق 
))٦٦((لمســألة وآراءهــا مستشــهدًا لــذلك بالشــاهد الشــعري الســابق، والســیوطيلمســألة وآراءهــا مستشــهدًا لــذلك بالشــاهد الشــعري الســابق، والســیوطيالــذي ذكــر االــذي ذكــر ا))٥٥((األشــمونياألشــموني

، ، نفسهنفسهالذي جوز توسیط أخبارها بین الفعل واالسم على مذهب البصریین ، واستشهد لذلك بالبیت الذي جوز توسیط أخبارها بین الفعل واالسم على مذهب البصریین ، واستشهد لذلك بالبیت 
االسـم ، فـال یتقـدم علـى مـا االسـم ، فـال یتقـدم علـى مـا الخبر فیه ضمیر الخبر فیه ضمیر إنَّ إنَّ : : في حین منعه الكوفیون مطلقًا ، وعللوه بقولهم في حین منعه الكوفیون مطلقًا ، وعللوه بقولهم 

ــلكــن حجتــه أبطلكــن حجتــه أبط) ) دامدام((معــطٍ فــي معــطٍ فــي بــنبــنٱٱمنعــه منعــه یعــود علیــه ، كمــایعــود علیــه ، كمــا ــل ــًا للبیــت ، وللقیــاس ل ــًا للبیــت ، وللقیــاس ت لكونــه مخالف ت لكونــه مخالف
. . كسائر أخواتها ، ولإلجماع كسائر أخواتها ، ولإلجماع 

. . ٤٨٤٨––٤٧٤٧: : فتح الجلیل فتح الجلیل : : ینظر ینظر . . ٤٨٤٨: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي ))١١((
. . ٢٠٥٢٠٥––٢٠٣٢٠٣: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ٧١٧١––٧٠٧٠: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ١٥٤١٥٤––١٥٢١٥٢: : ، وشرح قطر الندى ، وشرح قطر الندى ١٧٠١٧٠/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ٢٣٠٢٣٠/ / ١١: : موني موني شرح األششرح األش: : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٤٢٩٤٢٩––٤٢٨٤٢٨/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٦٦((
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عقیــل فـــي شـــرحه كانـــت مســـألة عقیــل فـــي شـــرحه كانـــت مســـألة بـــنبـــنٱٱالتـــي استشـــهد لهـــا التـــي استشـــهد لهـــا ) ) كــانكــان((والمســألة الرابعـــة فـــي بـــاب والمســألة الرابعـــة فـــي بـــاب 
بــــین الشــــیئین بــــین الشــــیئین أنهــــا تــــزاد أنهــــا تــــزاد : : عصــــفور عصــــفور بــــنبــــنٱٱوقــــد ذكــــر وقــــد ذكــــر (( (( عقیــــل مــــا نصــــه عقیــــل مــــا نصــــه بــــنبــــنٱٱ، إذ نقــــل ، إذ نقــــل ) ) زیادتهــــازیادتهــــا((

، ، كَ كَ مثلُـمثلُـد كـانَ د كـانَ یوجْ یوجْ لمْ لمْ : : ، والفعل ومرفوعه ، نحو ، والفعل ومرفوعه ، نحو قائمٌ قائمٌ كانَ كانَ زیدٌ زیدٌ : : تالزمین ، كالمبتدأ وخبره نحو تالزمین ، كالمبتدأ وخبره نحو المالم
برجـلٍ برجـلٍ مـررتُ مـررتُ : : ، والصـفة والموصـوف ؛ نحـو ، والصـفة والموصـوف ؛ نحـو هُ هُ أكرمتُـأكرمتُـالـذي كـانَ الـذي كـانَ جاءَ جاءَ : : والصلة والموصول ، نحو والصلة والموصول ، نحو 

..))١١(())))قائمٍ قائمٍ كانَ كانَ 
: : د بقول الشاعر د بقول الشاعر ، واستشه، واستشه))٢٢((ثم بین شذوذ زیادتها بین حرف الجر ومجرورهثم بین شذوذ زیادتها بین حرف الجر ومجروره

ـــــــ ـــــــَس ـــــــبَ بَ اةُ اةُ رَ رَ َس ـــــــِن ـــــــي أي أِن ـــــــِب ـــــــي بَ ي بَ ِب ـــــــْك ٍ ْك ٍ ر ـــــــتَ تَ ر ـــــــَس ــــــعَ عَ امىامىَس ــــــى َك ــــــل ــــــى َك ــــــالمُ المُ انَ انَ ل ــــــَس ــــــالْ الْ مةِ مةِ وَّ وَّ َس ــــــِع ِ ِع ِ راب ..))٣٣((راب
حـرف حـرف ، ألن ، ألن ابابعلـى المسـومة العـر علـى المسـومة العـر : : زائدة بـین الجـار والمجـرور ، أي زائدة بـین الجـار والمجـرور ، أي ) ) كانكان((على مجيء على مجيء 

..))٤٤((حذفها ال یخل بالمعنىحذفها ال یخل بالمعنىالجر ال یدخل على الفعل ، ودلیل زیادتها أنَّ الجر ال یدخل على الفعل ، ودلیل زیادتها أنَّ 
: : مؤكــدة للكــالم فــال تحتــاج الــى خبــر منصــوب ، تقــول مؤكــدة للكــالم فــال تحتــاج الــى خبــر منصــوب ، تقــول ) ) كــانكــان((زاد زاد د تُــد تُــقــقــ((((::جنــي جنــي بــنبــنٱٱقــال قــال 

زیـدٌ زیـدٌ : : ، كـان زائـدة ال اسـم لهـا وال خبـر ، وتقـول ، كـان زائـدة ال اسـم لهـا وال خبـر ، وتقـول قـائمٍ قـائمٍ مـررت برجـلٍ مـررت برجـلٍ : : مررت برجل كـان قـائم ، أي مررت برجل كـان قـائم ، أي 
: : كان قائم ، قال الشاعر كان قائم ، قال الشاعر 

ـــــــامى ـــــــرٍ َتَس ـــــــي َبْك ـــــــي أِب ِن ـــــــرَاُة َب ـــــــامىَس ـــــــرٍ َتَس ـــــــي َبْك ـــــــي أِب ِن ـــــــرَاُة َب ِ َس ــــــــــراب مِة اْلِع ــــــــــوَّ َس ــــــــــانَ الُم ــــــــــى َك ل ِ َع ــــــــــراب مِة اْلِع ــــــــــوَّ َس ــــــــــانَ الُم ــــــــــى َك ل َع
..))))))٥٥(())كانكان((ىىغغلمسومة العراب ، وأللمسومة العراب ، وألعلى اعلى ا: : أي أي 

أجـاز الفصـل أجـاز الفصـل إنمـا إنمـا : (( : (( ، بقولـه ، بقولـه ))٦٦((جني على البیـت الـذي أنشـدهجني على البیـت الـذي أنشـدهبنبنٱٱوفي موضع ثانٍ له عقب وفي موضع ثانٍ له عقب 
..))٧٧(())))المؤكدة المؤكدة ) ) ماما((من قبل أنها زائدة مؤكدة فجرت مجرى من قبل أنها زائدة مؤكدة فجرت مجرى ) ) كانكان((بین حرف الجر وما جره بـ بین حرف الجر وما جره بـ 
ــــــــــــنٱٱ، و، و))٨٨((وذكــــــــــــره الهــــــــــــرويوذكــــــــــــره الهــــــــــــروي ــــــــــــنب ــــــــــــة ))١١((رهــــــــــــانرهــــــــــــانبَ بَ ب ــــــــــــة ، بروای ــــــــــــي زیــــــــــــاد) ) ســــــــــــراةســــــــــــراة((، بروای ــــــــــــي زیــــــــــــادف ،،))كــــــــــــانكــــــــــــان((ة ة ف

هنا زائدة للتوكید ال تعمل شیئًا ، فال اسم لها وال خبر ، معللین ذلك بان حرف الجـر ال هنا زائدة للتوكید ال تعمل شیئًا ، فال اسم لها وال خبر ، معللین ذلك بان حرف الجـر ال ) ) كانكان((فـ فـ 
. . یدخل على الفعل یدخل على الفعل 

. . ١٣٤١٣٤––١٣٣١٣٣/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل ))١١((
. . ١٣٤١٣٤/ / ١١: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظر ینظر ))٢٢((
، ، ٤١٤١//٢٢: : شرح شواھد شروح األلفیة شرح شواھد شروح األلفیة : : البیت مجھول النسبة ، وھو من البحر الوافي ، وھو بال نسبة أیضاً في البیت مجھول النسبة ، وھو من البحر الوافي ، وھو بال نسبة أیضاً في ) ) ٣٣((

 : :١٧٤١٧٤: : ١٩٢١٩٢/ / ١١ : :
. . ٣٦٥٣٦٥/ / ١١: : ،  والمعجم المفصل ،  والمعجم المفصل ٦٣٦٣/ / ١١: : معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة : : ، ینظر ، ینظر ٤١٤١//٢٢: : ، والمقاصد النحویة ، والمقاصد النحویة ٢٥٢٢٥٢

. . ٥٢٥٢: : ، وفتح الجلیل ، وفتح الجلیل ٥٢٥٢: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ٣٨٣٨: : اللمع في العربیة اللمع في العربیة ))٥٥((
ً من ) ) ((أنشد أنشد ))٦٦(( دال ً من ب دال ::) ) سراةسراة((ب

رابِ  مةِ الْعِ َّ و سَ َ المُ ان لى كَ امى       عَ رٍ تَسَ ْ یادُ بَنِي أبِي بَك ِ رابِ ج مةِ الْعِ َّ و سَ َ المُ ان لى كَ امى       عَ رٍ تَسَ ْ یادُ بَنِي أبِي بَك ِ ..ج
وھذه الروایة ال تغیر في الحكم النحوي للشاھد شیئاً ، وھو بال نسبة في الموضعین ، لكنھوھذه الروایة ال تغیر في الحكم النحوي للشاھد شیئاً ، وھو بال نسبة في الموضعین ، لكنھ

. . ١٩١١٩١/ / ١١: : الفسر الفسر : : القتال الكالبي ، ولیس في دیوانھ ، ینظر القتال الكالبي ، ولیس في دیوانھ ، ینظر 
. . ٢٩٨٢٩٨/ / ١١: : سر صناعة اإلعراب سر صناعة اإلعراب ))٧٧((
. . ١٩٧١٩٧: : األزھیة األزھیة : : ینظر ینظر ))٨٨((
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فـي فـي ) ) زائـدةزائـدة((وجه أن تأتي وجه أن تأتي على أربعة أوجه ، ومن هذه االعلى أربعة أوجه ، ومن هذه اال) ) كانكان((وأشار الزمخشري الى أنَّ وأشار الزمخشري الى أنَّ 
..))٢٢(())جیادجیاد((المتقدم بروایة المتقدم بروایة زیدًا ، واستشهد لذلك بالبیتزیدًا ، واستشهد لذلك بالبیتإن من أفضلهم كانَ إن من أفضلهم كانَ : : قولهم قولهم 

فضـًال عـن ذكـره وجهــي فضـًال عـن ذكـره وجهــي ––جیـاد جیـاد ––وفـي موضـع آخـر لـه ذكـر الشـاهد بالروایـة السـابقة لـه وفـي موضـع آخـر لـه ذكـر الشـاهد بالروایـة السـابقة لـه 
زیــادة زیــادة : : فالشــاهد فیــه فالشــاهد فیــه ––ســراة بنــي أبــي بكــر تســامى ســراة بنــي أبــي بكــر تســامى --فأمــا قــول الشــاعر فأمــا قــول الشــاعر : (( : (( الزیــادة تلــك إذ قــال الزیــادة تلــك إذ قــال 

: : یـدت كانـت علـى وجهـین یـدت كانـت علـى وجهـین إذا ز إذا ز ) ) كـانكـان((إنّ إنّ : : علـى المسـومة العـراب ، وقـال قـوم علـى المسـومة العـراب ، وقـال قـوم : : والمـراد والمـراد ،،) ) كانكان((
أن تلغــى عــن العمــل والمعنــى معــًا ، أن تلغــى عــن العمــل والمعنــى معــًا ، ) ) واآلخــرواآلخــر((أن تلغــى عــن العمــل مــع بقــاء معناهــا ، أن تلغــى عــن العمــل مــع بقــاء معناهــا ، ) ) أحــدهماأحــدهما((

نمــا تــدخل لضــرب مــن التأكیــد فــاألول  ٕ نمــا تــدخل لضــرب مــن التأكیــد فــاألول وا ٕ ، المــراد أن ذلــك فیمــا ، المــراد أن ذلــك فیمــا ))زیــداً زیــداً أحســنَ أحســنَ مــا كــانَ مــا كــانَ ((: : نحــو قــولهم نحــو قــولهم وا
ذلـك بمنزلـة ظننــت إذا ذلـك بمنزلـة ظننــت إذا مـا أحسـن زیـدًا أمـس ، وهـي فـي مـا أحسـن زیـدًا أمـس ، وهـي فـي : : ، والمعنـى ، والمعنـى مضـى مـع إلغائهـا عـن العمـلمضـى مـع إلغائهـا عـن العمـل

علـى علـى ––فنحـو قولـه فنحـو قولـه : : ، وأمـا الثـاني ، وأمـا الثـاني ... ... منطلـقٌ منطلـقٌ ظننـتُ ظننـتُ زیـدٌ زیـدٌ : : نحو قوله نحو قوله عملها ال غیر عملها ال غیر طلُ طلُ ألغیت بَ ألغیت بَ 
ـــــــِد ::العـــــــراب ، ومنـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى العـــــــراب ، ومنـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى كـــــــان المســـــــومةكـــــــان المســـــــومة ْه ـــــــاَن ِفـــــــي اْلَم ـــــــن َك لِّـــــــُم َم ْيـــــــفَ ُنَك ـــــــِد َك ْه ـــــــاَن ِفـــــــي اْلَم ـــــــن َك لِّـــــــُم َم ْيـــــــفَ ُنَك َك

ِبّياً  ِبّياً َص ..))٤٤(())بیًا بیًا صصكیف نكلم من في المهد كیف نكلم من في المهد ( ( : : ، والمراد ، والمراد ))٣٣((َص
زائدة غیر عاملـة، خروجهـا زائدة غیر عاملـة، خروجهـا ) ) كانكان((في كون في كون ))٦٦((األنبارياألنباريبنبنٱٱ، و، و))٥٥((واستشهد به جامع العلومواستشهد به جامع العلوم

..كسقوطها كسقوطها 
رأي مغــایر لمــا ســبق ذكــره فــي شــواذ مجــيء كــان زائــدة بــین رأي مغــایر لمــا ســبق ذكــره فــي شــواذ مجــيء كــان زائــدة بــین ) ) المغنــى المغنــى ( ( فــالح فــي فــالح فــي البــنالبــنو و 

الجــار والمجــرور ، فهــویرى أنــه تقــع هــذه الزیــادة بــین الجــار والمجــرور ، واستشــهد بالبیــت المتقــدم الجــار والمجــرور ، فهــویرى أنــه تقــع هــذه الزیــادة بــین الجــار والمجــرور ، واستشــهد بالبیــت المتقــدم 
ومواقـع زیادتهـا بـین المبتـدأ والخبـر ، وبـین ومواقـع زیادتهـا بـین المبتـدأ والخبـر ، وبـین : (( : (( على ذلك مع تغییر له في روایته للبیت ، إذ قـال على ذلك مع تغییر له في روایته للبیت ، إذ قـال 

والمعطــوف والمعطــوف الفعــل والفاعــل وبــین الصــفة والموصــوف، وبــین الجــار والمجــرور ، وبــین المعطــوفالفعــل والفاعــل وبــین الصــفة والموصــوف، وبــین الجــار والمجــرور ، وبــین المعطــوف
: : وقال وقال ... ... علیه علیه 

وْا ـــــــاَم ـــــــرٍ َتَس ـــــــي َبْك ـــــــي أِب ِن ـــــــرَاُة َب وْاَس ـــــــاَم ـــــــرٍ َتَس ـــــــي َبْك ـــــــي أِب ِن ـــــــرَاُة َب ــــــر َس مِة اْلِع ــــــوَّ َس ــــــانَ الُم ــــــى َك ل ــــــر َع مِة اْلِع ــــــوَّ َس ــــــانَ الُم ــــــى َك ل ِ َع ِ اب ..))٧٧((اب
ــا نــه كمــا ذكر نــه كمــا ذكر فــالح قــد تــوهم فــي هــذه الزیــادة ألفــالح قــد تــوهم فــي هــذه الزیــادة ألبــنبــنٱٱوالــذي أراه أنَّ والــذي أراه أنَّ  ــا ن حــرف الجــر ال حــرف الجــر ال فــإنَّ فــإنَّ ن

..یدخل على الفعل یدخل على الفعل 

لصرف --ھو أبو القاسم عبد الواحد بن علي إسحاق بن برھان  ھو أبو القاسم عبد الواحد بن علي إسحاق بن برھان  ))١١(( من ا نع  لم اء وا تح الب لصرف بف من ا نع  لم اء وا تح الب لعكبري ––بف لعكبري ا ) ) ٤٥٦٤٥٦تت((ا
. . ٥١٥١/ / ١١: : مع مع شرح اللشرح الل: : ، ینظر ، ینظر 

. . ٣٥١٣٥١/ / ١١: : المفصل في صنعة اإلعراب المفصل في صنعة اإلعراب : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ٢٩٢٩آیة آیة : : سورة مریم سورة مریم ))٣٣((
..٢٠٩٢٠٩/ / ٩٩: : خزانة األدب خزانة األدب : : ینظر ینظر . . ٩٨٩٨/ / ٧٧: : شرح المفصل شرح المفصل ))٤٤((
..، واكتفى یذكر عجز البیت فقط وھوموضع الشاھد ، واكتفى یذكر عجز البیت فقط وھوموضع الشاھد ٥١٥١/ / ١١: : شرح اللمع شرح اللمع : : ینظر ینظر ))٥٥((
) .) .سراةسراة((ر الشاھد بروایة ر الشاھد بروایة ، وذك، وذك١٣٣١٣٣: : أسرار العربیة أسرار العربیة : : ینظر ینظر ))٦٦((
. . ٣٤٣٤--٣٣٣٣//٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو ) ) ٧٧((



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٦٣٢٦٣

: : واالخــرواالخــرأن تكــون بلفــظ الماضــي ، أن تكــون بلفــظ الماضــي ، : : ا ا ممههاحــداحــدزیادتهــا ، زیادتهــا ، للننهشــام فــذكر شــرطیهشــام فــذكر شــرطیبــنبــنٱٱأمــا أمــا 
..))١١((ابقابقكونها بین شیئین مالزمین لیسا جارًا ومجرورًا ، واستشهد لقوله بالبیت السكونها بین شیئین مالزمین لیسا جارًا ومجرورًا ، واستشهد لقوله بالبیت الس

نعـم شـذت زیادتهـا بـین الجـار نعـم شـذت زیادتهـا بـین الجـار : (( : (( بین الجار والمجرور بقولـه بین الجار والمجرور بقولـه ) ) كانكان((وأكد األشموي زیادة وأكد األشموي زیادة 
) .) .سراةسراة((، داعمًا قوله بالبیت السابق بروایة ، داعمًا قوله بالبیت السابق بروایة ))٢٢(())))والمجرور والمجرور 

زائـــدة شـــاذة بـــین الجـــار زائـــدة شـــاذة بـــین الجـــار ) ) كـــانكـــان((فقـــد وافـــق مـــن تقدمـــه مـــن النحـــاة فـــي أن فقـــد وافـــق مـــن تقدمـــه مـــن النحـــاة فـــي أن ؛ ؛ أمـــا الســـیوطي أمـــا الســـیوطي 
ــ((ت المــذكور بروایــة ت المــذكور بروایــة والمجـرور ، واستشــهد لقولــه بالبیــوالمجـرور ، واستشــهد لقولــه بالبیــ ــُس حیــان ، حیــان ، بــنبــنٱٱقــول قــول بضــم الســین ، ذاكــرًا بضــم الســین ، ذاكــرًا ) ) راةراةُس

: : وشذ زیادتها بین الجار والمجرور في قوله وشذ زیادتها بین الجار والمجرور في قوله : (( : (( وهذا نصه وهذا نصه 
ـــــــامى ـــــــرٍ َتَس ـــــــي َبْك ـــــــي أِب ِن ـــــــرَاُة َب ـــــــامىَس ـــــــرٍ َتَس ـــــــي َبْك ـــــــي أِب ِن ـــــــرَاُة َب ِ َس ــــــــــراب مِة اْلِع ــــــــــوَّ َس ــــــــــانَ الُم ــــــــــى َك ل ِ َع ــــــــــراب مِة اْلِع ــــــــــوَّ َس ــــــــــانَ الُم ــــــــــى َك ل َع

..))٣٣(())))یر هذا البیت یر هذا البیت وال یحفظ في غوال یحفظ في غ: : قال أبو حیان قال أبو حیان 
: : األولاألول::اهب الثالثة التـي لـم یـذكرها أحـد غیـره فـي هـذه المسـألة وهـياهب الثالثة التـي لـم یـذكرها أحـد غیـره فـي هـذه المسـألة وهـيوذكر البغدادي المذوذكر البغدادي المذ

مـذهب مـذهب : : یعیش وهو مجيء كان زائدة دخولهـا كخروجهـا ، والثـاني یعیش وهو مجيء كان زائدة دخولهـا كخروجهـا ، والثـاني بنبنٱٱالسراج واختاره السراج واختاره بنبنٱٱمذهب مذهب 
ننــا نعنــي بــذلك أنهــا لــیس لهــا فــي كــل معنــى و فــي كــل معنــى و ) ) دخولهــا كخروجهــا دخولهــا كخروجهــا ( ( الســیرافي الــذي بــین معنــى الســیرافي الــذي بــین معنــى  ٕ ننــا نعنــي بــذلك أنهــا لــیس لهــا ا ٕ ا

، ولكنهــــا دالــــة علــــى الــــزمن الماضــــي وفاعلهــــا مصــــدرها ، ، ولكنهــــا دالــــة علــــى الــــزمن الماضــــي وفاعلهــــا مصــــدرها ، ، وال هــــي لوقــــوع شــــيء مــــذكور، وال هــــي لوقــــوع شــــيء مــــذكورعمــــلعمــــل
لغاؤهــا لغاؤهــا اا: : أحــدهما أحــدهما : : زیــدت علــى وجهــین زیــدت علــى وجهــین ) ) كــانكــان((یعــیش فــي ذهــاب قــوم الــى أن یعــیش فــي ذهــاب قــوم الــى أن بــنبــنٱٱقــول قــول : : والثالــث والثالــث 

نما تدخل لضرب من توكید))٤٤((لغاؤها عمًال ومعنىً لغاؤها عمًال ومعنىً اا: : ، واآلخر ، واآلخر عن العمل مع بقاء عملهاعن العمل مع بقاء عملها ٕ نما تدخل لضرب من توكید، وا ٕ ..))٥٥((، وا
..))٥٥((توكیدتوكید

وهـذا البیـت مـع شـهرته وتداولـه ، وهـذا البیـت مـع شـهرته وتداولـه ، : (( : (( إذ قـال فیـه إذ قـال فیـه واستشهد لهذه المسألة بالبیت المتقدم ،واستشهد لهذه المسألة بالبیت المتقدم ،
..))٦٦(())))لم أقف على خبر له ، واهللا أعلم لم أقف على خبر له ، واهللا أعلم 

)) )) لیس لیس (( (( المشبھات بـ المشبھات بـ / / وأخواتھا وأخواتھا ) ) ما ما : ( : ( ثانیًا ثانیًا 

وأخواتهـا وأخواتهـا ) ) كادكاد((وووأخواتها ،وأخواتها ،) ) كانكان((نواسخ فعلیه متمثلة بـ نواسخ فعلیه متمثلة بـ : : ذكرنا سابقًا أن النواسخ نوعان ذكرنا سابقًا أن النواسخ نوعان 
ـــة –– ـــة أفعـــال المقارب ــــ وأخواتهـــاوأخواتهـــا) ) أعلـــم وأرىأعلـــم وأرى((خواتهـــا ، و خواتهـــا ، و أأو و ) ) ظـــنَّ ظـــنَّ ((، و ، و --أفعـــال المقارب ـــة ب ـــة متمثل ــــ ، ونواســـخ حرفی ـــة ب ـــة متمثل ، ونواســـخ حرفی
خیــر هــو خیــر هــو ، واأل، واأل))٧٧(())لــیسلــیس((وأخواتهــا المشــبهات بـــ وأخواتهــا المشــبهات بـــ ) ) مــامــا((النافیــة للحــنس ، والنافیــة للحــنس ، و) ) الال((و و وأخواتهــا ، وأخواتهــا ، ) ) إنَّ إنَّ ( ( 

))١٦١١٦١: : . . ١٨١١٨١––١٨٠١٨٠/ / ١١: : : : ))١١
. . االستشھاد بالبیت أعاله االستشھاد بالبیت أعاله 

. . ٣٨٠٣٨٠/ / ١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان : : ، وینظر ، وینظر ٢٤٤٢٤٤/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني ))٢٢((
..٤٣٨٤٣٨/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع ))٣٣((
. . ٩٨٩٨/ / ٧٧: : شرح المفصل شرح المفصل : : قد تقدم ذكر ھذا الرأي ، ینظر قد تقدم ذكر ھذا الرأي ، ینظر ))٤٤((
..٢٠٩٢٠٩/ / ٩٩: : خزانة األدب خزانة األدب : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٢١٠٢١٠/ / ٩٩: : المصدر السابق المصدر السابق ))٦٦((
..مقدمة المبحث الثاني من ھذا البحث مقدمة المبحث الثاني من ھذا البحث : : ینظر ینظر ))٧٧((
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ــــ الـــذي نحـــن بصـــدد الحـــدیث عنـــهالـــذي نحـــن بصـــدد الحـــدیث عنـــه ــــ ،               ف وال ، والت ، وال ، والت ، ،،مـــامـــا: : وأخواتهـــا تشـــمل وأخواتهـــا تشـــمل )  )  مـــا مـــا ( ( ،               ف
ن ٕ نوا ٕ ، ، ســـمهاســـمهاٱٱفـــي رفـــع المبتـــدأ فیســـمى فـــي رفـــع المبتـــدأ فیســـمى ) ) لـــیس لـــیس ( ( لنفـــي وتعمـــل عمـــل لنفـــي وتعمـــل عمـــل اایـــد یـــد فف، فهـــي حـــروف أربعـــة ت، فهـــي حـــروف أربعـــة ت◌ْ ◌ْ وا

..ألنها تشبهها في النفي والعمل ألنها تشبهها في النفي والعمل ) ) لیس لیس ( ( یت بالمشبهة بـ یت بالمشبهة بـ مِّ مِّ ونصب الخیر فیسمى خبرها ، ولذا سُ ونصب الخیر فیسمى خبرها ، ولذا سُ 

: : النافیة النافیة ) ) ما ما ( ( شواھد شواھد ––١١

إعمـالإعمـال: : عقیل في شـرحه علـى األلفیـة كانـت مسـألة عقیل في شـرحه علـى األلفیـة كانـت مسـألة بنبنٱٱالمسألة األولى التي استشهد لها المسألة األولى التي استشهد لها 
: : ))١١((، مستشهدًا لذلك بقول الشاعر، مستشهدًا لذلك بقول الشاعر) ) لیس لیس ( ( عمل عمل ) ) ما ما ( ( 

ـــــــــــــــــاؤُ اؤُ بنبنٱٱ ـــــــــــــــــَه ـــــــــــــــــأَ أَ ونَ ونَ فُـــــــــــــــــفُـــــــــــــــــنِّ نِّ كَ كَ تَ تَ ا مُ ا مُ َه ـــــــــــــــــَب ــــــُقــــــُقــــــنِ نِ حَ حَ مُ مُ اهُ اهُ َب ــــــو الصُّ ِ دُ دُ و الصُّ ِ ور ــــــور ــــــوَم ــــــوَم ــــــا ُه ــــــدَ دَ الَ الَ وْ وْ أَ أَ مُ مُ ا ُه ــــــَه ..))٢٢((ااَه
) ) زیــدزیــد((ـ ـ مــا زیــد قــائم ، فــمــا زیــد قــائم ، فــ: : فــي لغــة بنــي تمــیم ، نحــو فــي لغــة بنــي تمــیم ، نحــو ––تهمــل تهمــل ––فــذكر أنهــا ال تعمــل شــیئًا فــذكر أنهــا ال تعمــل شــیئًا 

حرف ال یختص حرف ال یختص ) ) ماما((في شيء منهما ، ألن في شيء منهما ، ألن ) ) ما ما ( ( عمل لـعمل لـخبره ، وال خبره ، وال ) ) قائمٌ قائمٌ ((مرفوع باالبتداء ، و مرفوع باالبتداء ، و 
فـي لغـة فـي لغـة ) ) لـیس لـیس ( ( ، وهـي عاملـة عمـل ، وهـي عاملـة عمـل یعمـلیعمـلالّ الّ ال یخـتص فحقـه أال یخـتص فحقـه ألدخوله على االسـم والفعـل ، ومـا لدخوله على االسـم والفعـل ، ومـا 

ما زید ما زید : : سم ونصب الخبر ، نحو سم ونصب الخبر ، نحو في رفع االفي رفع االو و في نفي الحال عند اإلطالق في نفي الحال عند اإلطالق الحجازیین لشبهها بها الحجازیین لشبهها بها 
ـــذَ ::قائمــًا ، ومنــه قولــه تعــالى قائمــًا ، ومنــه قولــه تعــالى  ــا َه ـــذَ َم ــا َه ــراً َم ــراً ا َبَش ْم ::، وقولــه ، وقولــه ))٣٣((ا َبَش ــاِتِه ــنَّ أُمََّه ْم مَّــا ُه ــاِتِه ــنَّ أُمََّه ، ولهــا مــن ، ولهــا مــن ))٤٤((مَّــا ُه

..))٥٥((منها أربعةمنها أربعة––مالك مالك بنبنٱٱ––الشروط ستة ، ذكر المصنف الشروط ستة ، ذكر المصنف 
حیـث رفـع االسـم محـًال ، ونصـب خبرهـا حیـث رفـع االسـم محـًال ، ونصـب خبرهـا ) ) وما هم أوالدهـا وما هم أوالدهـا ( ( وشاهده في قول الشاعر هو وشاهده في قول الشاعر هو 

، فهي عاملة عندهم في الجـزءین ، ، فهي عاملة عندهم في الجـزءین ، وبلغتهم نزل القرآن وبلغتهم نزل القرآن ،،لفظًا على لغة أهل الحجاز وتهامة ونجدلفظًا على لغة أهل الحجاز وتهامة ونجد
..))٦٦((البصریین ، وهي مهملة غیر عاملة في لغة بني تمیمالبصریین ، وهي مهملة غیر عاملة في لغة بني تمیموهو مذهب وهو مذهب 

حرف نفي یدخل على المبتدأ والخبر كما تدخل علیه حرف نفي یدخل على المبتدأ والخبر كما تدخل علیه ) ) ماما((رهان في شرحه أن رهان في شرحه أن بَ بَ بنبنٱٱوذكر وذكر 
فــي ذلــك الحجــازیون إذا انــتفض فــي ذلــك الحجــازیون إذا انــتفض فتغیــر المعنــى دون اللفــظ وهــذا فــي لغــة بنــي تمــیم ووافقهــم فتغیــر المعنــى دون اللفــظ وهــذا فــي لغــة بنــي تمــیم ووافقهــم ) ) هــلهــل((
نفــي ، فــإن لــم یتقــدم الخبــر ولــم ینــتقض النفــي فالحجــازیون خــالفوا بنــي تمــیم فــي هــذه المســألة ، نفــي ، فــإن لــم یتقــدم الخبــر ولــم ینــتقض النفــي فالحجــازیون خــالفوا بنــي تمــیم فــي هــذه المســألة ، الال

..١٤٠١٤٠/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))١١((
. . ٥٠٦٥٠٦/ / ٦٦و و ٨٩٨٩/ / ٣٣: : )  )  ٢٢((

 : :١٣٧١٣٧/ / ٢٢: : . . ١٢٤١٢٤/ / ١٦١٦: : . . ٥٢٦٥٢٦/ / ٣٣ . . : :
..١٧٣١٧٣/ / ٢٢:  :  والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٤٦٥٤٦٥/ / ٢٢: : العربیة العربیة 

..٣١٣١آیة آیة : : سورة یوسف سورة یوسف ))٣٣((
..٢٢آیة آیة : : سورة المجادلة سورة المجادلة ))٤٤((
..١٤٠١٤٠/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٥٥((
––: : ٥٧٥٧––٥٦٥٦: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٦٦((

: : بروایة بروایة ٥٧٥٧––٥٦٥٦: : أوالدھا ، في حین ذكر في فتح الجلیل أوالدھا ، في حین ذكر في فتح الجلیل 
. . أوالدھا أوالدھا 
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ـــراً : : نحـــو قولـــه تعـــالى نحـــو قولـــه تعـــالى ) ) لـــیسلـــیس((وأعملوهـــا عمـــل وأعملوهـــا عمـــل  ا َبَش ــــَذ ـــا َه ـــراً َم ا َبَش ــــَذ ـــا َه ونصـــبت ونصـــبت ) ) هـــذاهـــذا((رفعـــت رفعـــت ) ) مـــامـــا((فــــ فــــ َم
..))١١(())بشراً بشراً ((

قـال قـال (( (( ::الحجازیـة ، وقـد نقـل مـا نصـهالحجازیـة ، وقـد نقـل مـا نصـه) ) مـا مـا ((إعمـالإعمـالفقد استشهد به علـى فقد استشهد به علـى ، ، أما السیوطي أما السیوطي 
الحجـاز مـا خـال الحجـاز مـا خـال فـي القـرآن إال علـى لغـةفـي القـرآن إال علـى لغـة) ) مـامـا((لـم تقـع لـم تقـع ) : ) : تذكرتـهتذكرتـه((الشیخ تاج الـدین بـن مكتـوم فـي الشیخ تاج الـدین بـن مكتـوم فـي 

مْ : : حرفًا واحدًا وهوحرفًا واحدًا وهو لَِتِه ـِي َعـن َضـالَ ي اْلُعْم ـاِد َما َأنتَ ِبَه مْ َو لَِتِه ـِي َعـن َضـالَ ي اْلُعْم ـاِد َما َأنتَ ِبَه علـى قـراءة حمـزة فإنهـا هنـا علـى لغـة علـى قـراءة حمـزة فإنهـا هنـا علـى لغـة ))٢٢((َو
مــیم ، قــال بعــض النحــویین مــیم ، قــال بعــض النحــویین لــم تقــع فــي الشــعر إال علــى لغــة تلــم تقــع فــي الشــعر إال علــى لغــة ت) ) مــا مــا ( ( أن أن تمــیم ، وزعــم األصــمعي تمــیم ، وزعــم األصــمعي 

، كــان البیـــت المستشـــهد بـــه واحـــدًا ، كــان البیـــت المستشـــهد بـــه واحـــدًا ))٣٣(())))فتصــفحت ذلـــك فوجدتـــه كمـــا ذكــر مـــا خـــال ثالثـــة أبیـــات فتصــفحت ذلـــك فوجدتـــه كمـــا ذكــر مـــا خـــال ثالثـــة أبیـــات 
. . منها منها 

بشـاهد شـعري بشـاهد شـعري في حین نجـده فـي موضـع یعـرض المسـألة ویناقشـها دون االسـتدالل علیهـا في حین نجـده فـي موضـع یعـرض المسـألة ویناقشـها دون االسـتدالل علیهـا 
..))٤٤((سواء كان معلومًا أو مجهول القائل ، كما وجدناه في الموضع األولسواء كان معلومًا أو مجهول القائل ، كما وجدناه في الموضع األول

::النافیة النافیة ) ) ال ال ( ( شواھد شواھد ––٢٢

، ، ) ) لـیس لـیس ( ( عمل عمل ) ) ال ال ( ( إعمالإعمال: : عقیل كانت مسألة عقیل كانت مسألة بنبنٱٱالمسألة األولى التي استشهد لها المسألة األولى التي استشهد لها 
: : إذ استشهد بقول الشاعر إذ استشهد بقول الشاعر 

ــــــــتَ تَ  ــــــــَع ـــــــــالَ الَ فَــــــــفَــــــــزِّ زِّ َع ـــــــــَش ٌ وزَ وزَ الَ الَ وَ وَ باقیـــــــــاباقیـــــــــارضِ رضِ يء علــــــــى األَ يء علــــــــى األَ َش ٌ ر ــــــــــــمِ مِ ر ــــــــــــمَّ ــــــــــــا قَ ا قَ مَّ ــــــــــــضَ ــــــــــــاقَ اقَ وَ وَ ى اهللاُ ى اهللاُ ضَ ــــــــــــَی ..))٥٥((ااَی

لكــن بشــروط لكــن بشــروط ) ) لــیسلــیس( ( عنــد الحجــازیین عمــل عنــد الحجــازیین عمــل تهمــل عنــد التمیمیــین ، وتعمــلتهمــل عنــد التمیمیــین ، وتعمــل) ) الال((علــى أن علــى أن 
..))٦٦((كرتین ، ومنه قول الشاعر الذي استشهد بهكرتین ، ومنه قول الشاعر الذي استشهد بهیكون االسم والخبر نیكون االسم والخبر نأنَّ أنَّ : : ثالثة ، أحدها ثالثة ، أحدها 

ٌ ((والشــاهد فیــه قولــه والشــاهد فیــه قولــه  ٌ ال شــيء باقیــًا ، وال وزر فــي الموضــعین عاملــة فــي الموضــعین عاملــة ) ) الال( ( حیــث أنحیــث أن) ) باقیــاً باقیــاً ال شــيء باقیــًا ، وال وزر
بــنبــنٱٱوســبقه الـى ذلــك وســبقه الـى ذلــك ..))٧٧((تمـیمتمـیم، وجـاء معموالهــا نكـرتین علــى لغــة أهـل الحجــاز دون، وجـاء معموالهــا نكـرتین علــى لغــة أهـل الحجــاز دون) ) لــیسلــیس((عمـل عمـل 

: : والسیما في النكران ، ومنه قول الشاعر والسیما في النكران ، ومنه قول الشاعر ) ) لیسلیس( ( مجرى مجرى ) ) الال((مالك فذكر أن النحاة أجروا مالك فذكر أن النحاة أجروا 
ـــــيء علـــــى اَألرضِ باقیـــــا ـــــزِّ َفـــــَال َش ـــــيء علـــــى اَألرضِ باقیـــــاَتَع ـــــزِّ َفـــــَال َش ــــــــــــاَتَع ــــــــــــى اُهللا وَاَقَی ــــــــــــا َقضَ مَّ رٌ ِم ــــــــــــاوََال وزَ ــــــــــــى اُهللا وَاَقَی ــــــــــــا َقضَ مَّ رٌ ِم ..))٨٨((وََال وزَ

. . ٦٠٦٠––٥٩٥٩صص) : ) : ابن برھان ابن برھان ( ( اللمع اللمع شرحشرح: : ینظر ینظر ))١١((
. . ٨١٨١آیة آیة : : سورة النمل سورة النمل ))٢٢((
. . ٧١٧١––٧٠٧٠//٢٢: : االشباه والنظائر االشباه والنظائر ))٣٣((
. . ٤٤٧٤٤٧/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٤٤((
))٥٥(( : :::

٢٩٤٢٩٤: : . . ٢٣٨٢٣٨: : . . ١٩٩١٩٩/ / ١١: : . . ١٠٢١٠٢/ / ٢٢ . .
..٣٤٢٣٤٢/ / ٨٨: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٤٢٦٤٢٦/ / ١١: : معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة : : ینظر ینظر . . ١٠٢١٠٢/ / ٢٢: : والمقاصد النحویة والمقاصد النحویة 

. . ١٤٥١٤٥––١٤٤١٤٤/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٦٦((
..٥٩٥٩––٥٨٥٨: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٧٧((
..٢١٦٢١٦––٢١٥٢١٥: : لحافظ لحافظ شرح عمدة اشرح عمدة ا: : ینظر ینظر ))٨٨((
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النحــــاة النحــــاة ))٥٥((، والســــیوطي، والســــیوطي))٤٤((، واألشــــموني، واألشــــموني))٣٣((، واألزهــــري، واألزهــــري))٢٢((هشــــامهشــــامبــــنبــــنٱٱ، و، و))١١((وقــــد وافــــق المــــراديوقــــد وافــــق المــــرادي
النافیـة عمـل النافیـة عمـل ) ) ال ال ( ( إعمـالإعمـالالنحاة المتقدمین في رأیهم مستشهدین لذلك بالبیت المتقـدم الـذكر علـى النحاة المتقدمین في رأیهم مستشهدین لذلك بالبیت المتقـدم الـذكر علـى 

والدوالدبــنبــنٱٱالمبــرد واألخفــش ، وحكــى المبــرد واألخفــش ، وحكــى عمــالعمــالســم ونصــب الخبــر ، ومنــه هــذا اإلســم ونصــب الخبــر ، ومنــه هــذا اإلفــي رفــع االفــي رفــع اال) ) لــیس لــیس ( ( 
، ، ل في الخبـر شـیئاً ل في الخبـر شـیئاً ، ولكنها ال تعم، ولكنها ال تعمفي رفع االسم خاصة في رفع االسم خاصة ) ) لیس لیس ( ( جریت مجرى جریت مجرى الزجاج أنها أُ الزجاج أنها أُ ننعع

..))٦٦((یرد علیهمیرد علیهم––البیت البیت ––والسماع المتقدم والسماع المتقدم 
ال شـاهد فـي الشـطر ال شـاهد فـي الشـطر : : الشـاهد فـي الشـطرین ، وقیـل الشـاهد فـي الشـطرین ، وقیـل ( ( وذكر الصبان في شرحه للبیت أنَّ وذكر الصبان في شرحه للبیت أنَّ 

األول الحتمــال أن باقیــًا حــال مــن الضــمیر فــي علــى األرض وعلــى األرض خبــر فیكــون محــتمًال األول الحتمــال أن باقیــًا حــال مــن الضــمیر فــي علــى األرض وعلــى األرض خبــر فیكــون محــتمًال 
رض خبر لكان نصب الخبر في الشطر الثـاني قرینـة رض خبر لكان نصب الخبر في الشطر الثـاني قرینـة سلمنا أن على األسلمنا أن على األللرفع والنصب ، وفیه لو أَ للرفع والنصب ، وفیه لو أَ 

الَّ  ٕ الَّ على نصبه في األول ، وا ٕ كان تلفیقًا بین لغتـین فیكـون االستشـهاد بالشـطرین غایـة األمـر ، أنـه كان تلفیقًا بین لغتـین فیكـون االستشـهاد بالشـطرین غایـة األمـر ، أنـه على نصبه في األول ، وا
..))٧٧(())في األول بقرینة الثانيفي األول بقرینة الثاني

::النافیة النافیة ) ) إن إن ( ( شواھد شواھد ––٣٣

، فاستشــهد ، فاستشــهد للعمــاعمــاعقیــل فــي شــرحه كانــت أیضــًا فــي مســألة اإلعقیــل فــي شــرحه كانــت أیضــًا فــي مســألة اإلبــنبــنٱٱالمســألة التــي ناقشــها المســألة التــي ناقشــها 
: : بشــاهدین كالهمــا مجهــول القائــل ، فجــاء فــي شــرحه مــا نصــه بشــاهدین كالهمــا مجهــول القائــل ، فجــاء فــي شــرحه مــا نصــه ) ) لــیسلــیس((عمــل عمــل ) ) إنْ إنْ ((إعمــالإعمــالعلــى علــى 

––ومــذهب الكــوفیین ومــذهب الكــوفیین . . أكثــر البصــریین والفــراء أنهــا ال تعمــل شــیئًا أكثــر البصــریین والفــراء أنهــا ال تعمــل شــیئًا النافیــة ، فمــذهبالنافیــة ، فمــذهب) ) إنِ إنِ ((وأمــا وأمــا (( (( 
بـنبـنٱٱأبـو بكـر أبـو بكـر ، وقال به من البصریین أبو العبـاس المبـرد ، و ، وقال به من البصریین أبو العبـاس المبـرد ، و ) ) لیسلیس((أنها تعمل عمل أنها تعمل عمل ––خال الفراء خال الفراء 

السراج ، وأبو علي الفارسي ، وأبو الفتح بن جني ؛ واختاره المصنف ، وزعم أن في كالم سیبویه السراج ، وأبو علي الفارسي ، وأبو الفتح بن جني ؛ واختاره المصنف ، وزعم أن في كالم سیبویه 
: : إشارة الى ذلك ، وقد ورد السماع به ، قال الشاعر إشارة الى ذلك ، وقد ورد السماع به ، قال الشاعر ––رحمه اهللا تعالى رحمه اهللا تعالى ––

ــــــــــمُ مُ وَ وَ ُهـــــــــُهـــــــــإنْ إنْ  ــــــــــْس ــــــــــعلــــــــــى أَ علــــــــــى أَ ولیاً ولیاً تَ تَ ْس ــــــــــَح ــــــــإالَّ إالَّ دِ دِ َح ــــــــى أضْ ــــــــعل ــــــــى أضْ ــــــــالمَ المَ فِ فِ عَ عَ عل ــــــــَج ..))٨٨((ینِ ینِ انِ انِ َج

َذالإنِ إنِ ::وقال آخر وقال آخر  ِه َفُیخْ َلْی َغى َع ِلكنْ ِبأنْ ُیْب َیاِته       وَ اِء َح تًا ِبْاِنقضَ ْی رُء َم الالَم َذ ِه َفُیخْ َلْی َغى َع ِلكنْ ِبأنْ ُیْب َیاِته       وَ اِء َح تًا ِبْاِنقضَ ْی رُء َم ..))٩٩((الَم

. . ٢٩٢٢٩٢: : الجنى الداني الجنى الداني : : ینظر ینظر ))١١((
، ، ))((٣١٦٣١٦و و ٣١٥٣١٥/ / ١١: : ) ) ((٢٠٤٢٠٤––٢٠٣٢٠٣/ / ١١: : : : ))٢٢((

) . ) . مرتینمرتین((٢٥٦٢٥٦وو٢٥١٢٥١: : ، وشرح شذور الذھب ، وشرح شذور الذھب ) ) مرتینمرتین((١٦٨١٦٨––١٦٧١٦٧: : وشرح قطر الندى وشرح قطر الندى 
..١١٢١١٢: : عد اإلعراب عد اإلعراب موصل الطالب الى قواموصل الطالب الى قوا: : ینظر ینظر ))٣٣((
..٢٦٤٢٦٤/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٤٤((
..٤٥٦٤٥٦//١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٥٥((
..٢٩٣٢٩٣: : الجني الداني الجني الداني : : ینظر ینظر ))٦٦((
. . ٣٩٨٣٩٨––٣٩٧٣٩٧/ / ١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان ))٧٧((
))٨٨(( : : : :

. . ٤١٢٤١٢/ / ١١: : : : ینظر ینظر . . ١١٣١١٣/ / ٢٢: : والمقاصد النحویة والمقاصد النحویة . . ٣٠٦٣٠٦: : وتخلیص الشواھد وتخلیص الشواھد . . ٢٠٦٢٠٦
..٢٦٢٢٦٢/ / ٨٨) : ) : المالعینالمالعین: (: (ینظر ینظر . . ٢٦٨٢٦٨/ / ٨٨: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل 

. . ١٤٥١٤٥/ / ٢٢: : : : مجھول القائل ، وھو البحر الطویل ، وھو بال نسبة في مجھول القائل ، وھو البحر الطویل ، وھو بال نسبة في ))٩٩((
 : :٢٦٥٢٦٥/ / ١١:  :  : : : : . . ١٤٥١٤٥/ / ٢٢: : . . ٣٠٧٣٠٧ . .

..٩٤٩٤/ / ٦٦: : المفصل المفصل 
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ـن ::قـرأقـرأ––––أن سـعید بـن جبیـر أن سـعید بـن جبیـر ––فـي المحتسـب فـي المحتسـب ––جنـي جنـي بنبنٱٱوذكر وذكر  ُعوَن ِم يَن تَـْد ـن ِإنَّ الـَِّذ ُعوَن ِم يَن تَـْد ِإنَّ الـَِّذ
ْم  ثَـاُلُك َباٌد َأْم ْم ُدوِن الّلِه ِع ثَـاُلُك َباٌد َأْم أن یكونـا نكـرتین ، أن یكونـا نكـرتین ، وخبرهـاوخبرهـاسـمهاسـمهاٱٱیشـترط فـي یشـترط فـي والوالنصـب العبـاد ، نصـب العبـاد ، بب. . ))١١((ُدوِن الّلِه ِع

نْ قائماً قائماً رجلٌ رجلٌ إنْ إنْ : : بل تعمل في النكرة والمعرفة ، فتقول بل تعمل في النكرة والمعرفة ، فتقول  ٕ نْ ، وا ٕ ..))٢٢(())))قائمًا قائمًا زیدٌ زیدٌ ، وا
) ) لـیس لـیس ( ( نافیـة بمعنـى نافیـة بمعنـى ) ) إنْ إنْ ( ( حیث حیث ) ) هو مستولیًا هو مستولیًا إنْ إنْ ( ( فشاهده في البیت األول هو قوله فشاهده في البیت األول هو قوله 

راء ، ومـذهب راء ، ومـذهب خبرها ، وهذا مذهب الكـوفیین عـدا الفـخبرها ، وهذا مذهب الكـوفیین عـدا الفـ) ) ومستولیاومستولیا( ( ، ، سمهاسمهاٱٱ) ) هوهو((فـ فـ ،،وعملت عملهاوعملت عملها
ومـا زعمـه مـن أنـه فـي كـالم سـیبویه وهـو ومـا زعمـه مـن أنـه فـي كـالم سـیبویه وهـو ––مالـك مالـك بـنبـنٱٱ––طائفـة مـن البصـریین واختیـار المصـنف طائفـة مـن البصـریین واختیـار المصـنف 

مخففــة مــن مخففــة مــن ) ) إنْ إنْ ( ( تخــریجهم لهــذا البیــت بــأن تخــریجهم لهــذا البیــت بــأن الصــحیح ، ومنعــه جمهــور البصــریین والفــراء وكــان الصــحیح ، ومنعــه جمهــور البصــریین والفــراء وكــان 
ر وال ر وال وهــو أن انتقــاض النفــي بعــد الخبــر ال یضــوهــو أن انتقــاض النفــي بعــد الخبــر ال یضــ: : معــًا ، وفیــه شــاهد آخــر معــًا ، وفیــه شــاهد آخــر الثقیلــة ناصــبة للجــزأین الثقیلــة ناصــبة للجــزأین 

..))٣٣((یقدح في العملیقدح في العمل
، وهــو مثــل األول حیــث عملــت ، وهــو مثــل األول حیــث عملــت ) ) میتــًا میتــًا المــرءُ المــرءُ إنِ إنِ ( ( وشــاهده فــي البیــت الثــاني هــو قولــه  وشــاهده فــي البیــت الثــاني هــو قولــه  

خبرهــا ، وهــو مــذهب الكــوفیین إال خبرهــا ، وهــو مــذهب الكــوفیین إال ) ) میتــًا میتــًا ( ( و و ســمهاســمهاٱٱ) ) المــرءُ المــرءُ ( ( فـــ فـــ ) ) لــیس لــیس ( ( النافیــة عمــل النافیــة عمــل ) ) إن إن ( ( 
..))٤٤((الفراء ومذهب جماعة من البصریینالفراء ومذهب جماعة من البصریین

ــــوذكـــر الهـــروي أنوذكـــر الهـــروي أن ــــل ـــًا بمعنـــى مواضـــع ، ومـــن هـــذه الممواضـــع ، ومـــن هـــذه المســـتةســـتة) ) إن إن ( ( ل ـــًا بمعنـــى واضـــع أن تكـــون نفی واضـــع أن تكـــون نفی
وال یـرى وال یـرى : : ، وأورد رأي سـیبویه فـي المسـألة فقـال ، وأورد رأي سـیبویه فـي المسـألة فقـال قـائمٌ قـائمٌ مـا زیـدٌ مـا زیـدٌ : : ، تریـد ، تریـد قـائمٌ قـائمٌ زیدٌ زیدٌ إنْ إنْ : : ، نحو ، نحو ))ما ما ( ( 

حـــرف نفـــي دخـــل علـــى ابتـــداء وخبـــر ، كمـــا تـــدخل ألـــف حـــرف نفـــي دخـــل علـــى ابتـــداء وخبـــر ، كمـــا تـــدخل ألـــف إال رفـــع الخبـــر ، ألنهـــا إال رفـــع الخبـــر ، ألنهـــا (( (( ســـیبویه فیهـــا ســـیبویه فیهـــا 
، ، تعمل شیئاً تعمل شیئاً الّ الّ أأ) ) ما ما ( ( وكان القیاس في وكان القیاس في ،،))ما ما ( ( ني تمیم في ني تمیم في فال تغیره ، وكذلك مذهب بفال تغیره ، وكذلك مذهب بستفهامستفهاماالاال

وغیـر وغیـر ..فلیس لنا أن نتعدى ذلك ؛ ألن القیاس ال یوجبهفلیس لنا أن نتعدى ذلك ؛ ألن القیاس ال یوجبه،،فلما خالف بعض العرب القیاس أعملوهافلما خالف بعض العرب القیاس أعملوها
وبینهـا وبینهـا ) ) مـا مـا ( ( فضـل بـین فضـل بـین ألنـه ألألنـه أل،،كمـا فعـل ذلـك فـي مـاكمـا فعـل ذلـك فـي مـا،،سیبویه یجیر النصب على التشبیه بلـیسسیبویه یجیر النصب على التشبیه بلـیس

: : وأنشدوأنشد) ) ما زیٌد قائماً ما زیٌد قائماً : (: (كما تقول كما تقول ) ) قائماً قائماً إنْ زیدٌ إنْ زیدٌ : (: (في المعنى، فیقول في المعنى، فیقول 
ــــــــــإنْ إنْ  ــــــــــُه ــــــــــمُ مُ وْ وْ ُه ــــــــــْس ــــــــــتولیاً تولیاً ْس ــــــــــى أَح ــــــــــعل ــــــــــى أَح المالعــــــــــــــــــینِ المالعــــــــــــــــــینِ هِ هِ ِبــــــــــــــــــِبــــــــــــــــــزْ زْ علــــــــــــــــــى حِ علــــــــــــــــــى حِ إالَّ إالَّ دٍ دٍ عل

. . والمبـــرد والمبـــرد ] ] رحمـــه اهللا رحمـــه اهللا [ [ وهـــذا مـــذهب الكســـائي وهـــذا مـــذهب الكســـائي ) . ) . إن إن ( ( ، وهـــو خبـــر ، وهـــو خبـــر ) ) مســـتولیامســـتولیا((فنصـــب فنصـــب 
..))٥٥(())))وقول الفراء هو مثل قول سیبویه وقول الفراء هو مثل قول سیبویه 

وخصوصًا بالمعارف ، وروى البیت بروایة وخصوصًا بالمعارف ، وروى البیت بروایة ) ) لیس لیس ( ( مجرى مجرى إن النحاة أجروها إن النحاة أجروها : : مالك مالك بنبنٱٱقال قال 
: : أخرى وهي أخرى وهي 

ــــــــــِد  ــــــــــى أَح ــــــــــتولیًا عل ْس ــــــــــوْ ُم ــــــــــِد إنْ ُه ــــــــــى أَح ــــــــــتولیًا عل ْس ــــــــــوْ ُم بِــــــــــــــــــِه المجــــــــــــــــــانینِ إنْ ُه ْ ز ــــــــــــــــــى ِح بِــــــــــــــــــِه المجــــــــــــــــــانینِ إالَّ عل ْ ز ــــــــــــــــــى ِح إالَّ عل

..١٩٤١٩٤آیة آیة : : سورة األعراف سورة األعراف ))١١((
. . ١٤٧١٤٧––١٤٦١٤٦/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل ))٢٢((
. . ٦١٦١: : وشرح الجلیل وشرح الجلیل . . ٦١٦١: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ٦٢٦٢: : یل یل المصدر السابق ،  وشرح الجلالمصدر السابق ،  وشرح الجل: : ینظر ینظر ))٤٤((
..٣٣٣٣: : األزھیة في علم الحروف األزھیة في علم الحروف ))٥٥((
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ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٦٨٢٦٨

: : ، وكقول اآلخر ، وكقول اآلخر ) ) على أضعف المجانین على أضعف المجانین ( ( وذكر أنه یروى وذكر أنه یروى 
ــــغــــى عَ غــــى عَ بْ بْ یُ یُ ولكــــن بــــأنِ ولكــــن بــــأنِ هِ هِ اِتــــــاِتــــــیَ یَ حَ حَ میتــــــًا بانقضــــــاءِ میتــــــًا بانقضــــــاءِ المــــــرءُ المــــــرءُ إنْ إنْ  ــــلِی ..))١١((الالخــــذَ خــــذَ یُ یُ ه فَ ه فَ لِی

مستشــهدًا لــذلك بالبیــت مستشــهدًا لــذلك بالبیــت ) ) لــیس لــیس ( ( علــم علــم ) ) إن إن ( ( إعمــالإعمــالوجــاء فــي شــرح الرضــي أن المبــرد أجــاز وجــاء فــي شــرح الرضــي أن المبــرد أجــاز 
..))٢٢((المتقدم ، إال أنه لیس بمشهورالمتقدم ، إال أنه لیس بمشهور

ـــ ـــوأشـــار المـــرادي فـــي كتاب ـــى أن ههوأشـــار المـــرادي فـــي كتاب ـــى أن ال ـــة وبـــین : : النافیـــة ضـــربان النافیـــة ضـــربان ) ) إنِ إنِ ( ( ال ـــة وغیـــر عامل ـــة وبـــین عامل ـــة وغیـــر عامل عامل
جــازه الكســائي وأكثــر جــازه الكســائي وأكثــر ، وأ، وأوفــي هــذه خــالف منعــه أكثــر البصــریینوفــي هــذه خــالف منعــه أكثــر البصــریین: (( : (( الخــالف فــي العاملــة إذ قــال الخــالف فــي العاملــة إذ قــال 

والصــحیح والصــحیح . . واختلــف النقــل عــن ســیبویه والمبــرد واختلــف النقــل عــن ســیبویه والمبــرد . . الســراج والفارســي ، وأبــو الفــتح الســراج والفارســي ، وأبــو الفــتح بــنبــنٱٱالكــوفیین والكــوفیین و
: : قولهم قولهم ها ، لثبوته نظمًا ونثرًا ، فمن النثرها ، لثبوته نظمًا ونثرًا ، فمن النثرإعمالإعمالجواز جواز 

ن أحدٌ كَ كَ وال ضارَّ وال ضارَّ نافعكَ نافعكَ ذلكَ ذلكَ إنْ إنْ  ٕ ن أحدٌ ، وا ٕ . . قائماً قائماً إنَّ إنَّ : : وقال إعرابيوقال إعرابي. . بالعافیة بالعافیة إالَّ إالَّ خیرًا من أحدٍ خیرًا من أحدٍ ، وا
إن الـذین تـدعون مـن دون إن الـذین تـدعون مـن دون ( ( جني قراءة سعید بن جبیـر جني قراءة سعید بن جبیـر بنبنٱٱوعلى ذلك خرج وعلى ذلك خرج . . أنا قائمًا أنا قائمًا إنْ إنْ : : یرید یرید 

: : ومن النظم قول الشاعر ومن النظم قول الشاعر ) . ) . اهللا عبادًا أمثالكم اهللا عبادًا أمثالكم 
ــــــــــِد  ــــــــــى أَح ــــــــــتولیًا عل ْس ــــــــــوْ ُم ــــــــــِد إنْ ُه ــــــــــى أَح ــــــــــتولیًا عل ْس ــــــــــوْ ُم إالَّ علـــــــــــــــى أضـــــــــــــــعفِ المجـــــــــــــــانینِ إالَّ علـــــــــــــــى أضـــــــــــــــعفِ المجـــــــــــــــانینِ إنْ ُه

: : وقول اآلخر وقول اآلخر . . الكسائي الكسائي أنشد أنشد 
ـــــــبـــــــأن یُ بـــــــأن یُ ولكـــــــنْ ولكـــــــنْ هِ هِ حیاِتــــــحیاِتــــــیتــــــًا بانقضــــــاءِ یتــــــًا بانقضــــــاءِ مَ مَ المــــــرءٌ المــــــرءٌ إنِ إنِ  ـــــــبَغ الالیخـــــــذَ یخـــــــذَ فَ فَ لیـــــــهِ لیـــــــهِ ى عَ ى عَ بَغ

ِ : : وقد تبین ، بهذا بطالن قول من خص ذلك بالضرورة ، وقال وقد تبین ، بهذا بطالن قول من خص ذلك بالضرورة ، وقال  ِ لـم یـأت هـو هـو إن إن ( ( منـه إالَّ منـه إالَّ لـم یـأت
..))٣٣(())))ها لغة أهل العالیة ها لغة أهل العالیة إعمالإعمالوحكى بعض النحویین أنَّ وحكى بعض النحویین أنَّ ) . ) . مستولیًا مستولیًا 

، ، ))٨٨((، والبغـدادي، والبغـدادي))٧٧((وطيوطي، والسـی، والسـی))٦٦((، واألشـموني، واألشـموني))٥٥((، واألزهـري، واألزهـري))٤٤((هشـامهشـامبـنبـنٱٱوتابعه في ذلك وتابعه في ذلك 
أن انتقـاض أن انتقـاض ) ) على أضعف المجانین على أضعف المجانین إالَّ إالَّ ( ( الى أن قوله الى أن قوله تهته، وأشار الصبان في حاشی، وأشار الصبان في حاشی))٨٨((والبغداديوالبغدادي

..))٩٩(())إنْ إنْ ( ( انتقاض النفي بعد الخبر ال یبطل عمل انتقاض النفي بعد الخبر ال یبطل عمل 
::ه بروایات مختلفة منهاه بروایات مختلفة منهاز ز من هذا نرى أن شاهدنا مجهول القاتل قد ورد عجمن هذا نرى أن شاهدنا مجهول القاتل قد ورد عج

))١٠١٠((**ن ن ــعلــى أضعــفِ المجانیـعلــى أضعــفِ المجانیـ* * 

..٢١٧٢١٧––٢١٦٢١٦: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))١١((
. . ١٦٦١٦٦/ / ٤٤: : خزانة األدب خزانة األدب : : وینظر وینظر . . ١٩٦١٩٦––١٩٥١٩٥/ / ٢٢: : شرح الرضي على الكافیة شرح الرضي على الكافیة ))٢٢((
..٢١٠٢١٠––٢٠٩٢٠٩: : الجنى الداني في حروف المعاني الجنى الداني في حروف المعاني ))٣٣((
أضعف أضعف ( ( ٣٦٠٣٦٠: : د صدر البیت ، وشرح شذور الذھب د صدر البیت ، وشرح شذور الذھب مكتفیاً بإیرامكتفیاً بإیرا٢٠٨٢٠٨/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))٤٤((

) .) .أضعف المجانین أضعف المجانین ( ( 
) . ) . أضعف المجانین أضعف المجانین ( ( أورده بروایة أورده بروایة . . ١١٧١١٧: : موصل الطالب الى قواعد اإلعراب موصل الطالب الى قواعد اإلعراب : : ینظر ینظر ))٥٥((
) .) .أضعف المجانین أضعف المجانین ( ( ورد بروایة ورد بروایة . . ٢٦٨٢٦٨/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٦٦((
. . یراد صدر البیت یراد صدر البیت اكتفى بإاكتفى بإ. . ٤٥٣٤٥٣/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . بروایات مختلفة ، وسیأتي الكالم علیھا الحقاً بروایات مختلفة ، وسیأتي الكالم علیھا الحقاً . . ١٦٦١٦٦/ / ٤٤: : خزانة األدب خزانة األدب : : ینظر ینظر ))٨٨((
..بالروایة المتقدمة بالروایة المتقدمة . . ٤٠١٤٠١/ / ١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان : : ینظر ینظر ))٩٩((
..١٦٦١٦٦/ / ٤٤: : خزانة األدب خزانة األدب : : ینظر ینظر ))١٠١٠((
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ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 
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ــــــــروى  ــــــــروى وی وی
 : :

))١١((**المالعـــــــــــــــــــــــــــــــــین المالعـــــــــــــــــــــــــــــــــین علـــــــــــــــــــــــــــــــــى حزبـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ علـــــــــــــــــــــــــــــــــى حزبـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ * * 

ــــــــروى  ــــــــروى وی وی
 : :

ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ * *  ــــــــــــــــــــــــــــــــى حزب ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ عل ــــــــــــــــــــــــــــــــى حزب ــــــــــــــــــــــــــــــــاحیس عل ــــــــــــــــــــــــــــــــاحیس المن ))٢٢((**المن

ــــــــروى  ــــــــروى وی وی
 : :

))٣٣((**المجــــــــــــــــــــــــــــــــــانین المجــــــــــــــــــــــــــــــــــانین علــــــــــــــــــــــــــــــــــى حزبــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ علــــــــــــــــــــــــــــــــــى حزبــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ * * 

النافیـــة عمـــل النافیـــة عمـــل ) ) إنإن((إعمـــالإعمـــالفالروایـــات المختلفـــة للشـــاهد اســـتعملها النحـــاة لالستشـــهاد علـــى فالروایـــات المختلفـــة للشـــاهد اســـتعملها النحـــاة لالستشـــهاد علـــى 
لت في ذلك ، إال أن هناك لت في ذلك ، إال أن هناك ییتي قتي قبرفعها األول ونصب الثاني ، على الرغم من كل اآلراء البرفعها األول ونصب الثاني ، على الرغم من كل اآلراء ال) ) سسلیلی((

وال تعملهــا ، وال تعملهــا ، ) ) إنْ إنْ ((، ألنهــا تهمــل ، ألنهــا تهمــل ) ) إنإن((إعمــالإعمــالال تصــلح أن تكــون شــاهدًا علــى ال تصــلح أن تكــون شــاهدًا علــى روایــة أخــرى للبیــت روایــة أخــرى للبیــت 
: : في قوله في قوله 
ـــــــــإنْ إنْ  ـــــــــُه ـــــــــى أحـــــــــدٍ ســـــــــتحوذٌ ســـــــــتحوذٌ و مُ و مُ ُه ـــــــــى أحـــــــــدٍ عل ــــــــــعلـــــــــى أضــــــــــعفِ علـــــــــى أضــــــــــعفِ إالَّ إالَّ عل ــــــــــالمَج ..))٤٤((ینِ ینِ انِ انِ المَج

وأخواتھا وأخواتھا ) ) كاد كاد ( ( شواھد أفعال المقاربة شواھد أفعال المقاربة : : ثالثًا ثالثًا 
أنهـا أنهـا وأخواتهـا ، أو بأفعـال المقاربـة إالَّ وأخواتهـا ، أو بأفعـال المقاربـة إالَّ ) ) ادادــكـكـ((تعـرف بــ تعـرف بــ لناقصة الناسخة لناقصة الناسخة وهي من األفعال اوهي من األفعال ا

لیست كلهـا تفیـد المقاربـة ، لكنهـا سـمیت بـذلك مـن بـاب التغلیـب لنـوع مـن أنـواع البـاب علـى غیـره لیست كلهـا تفیـد المقاربـة ، لكنهـا سـمیت بـذلك مـن بـاب التغلیـب لنـوع مـن أنـواع البـاب علـى غیـره 
وأخواتهـا وأخواتهـا ) ) كـان كـان ( ( استعماله ، وشهرته ، أو من باب تسمیة الكل باسـم الجـزء ، وتعمـل عمـل استعماله ، وشهرته ، أو من باب تسمیة الكل باسـم الجـزء ، وتعمـل عمـل لكثرة لكثرة 

رًا لهـا ، إال أنهـا تختلـف عنهـا فـي أن خبرهـا ال یجـوز أن رًا لهـا ، إال أنهـا تختلـف عنهـا فـي أن خبرهـا ال یجـوز أن بـبـوترفـع الخبـر خوترفـع الخبـر خ،،سـمًا لهـاسـمًا لهـاااأ أ فترفع المبتـدفترفع المبتـد
نما یجب أن یكون جملة فعلیة مصدرة بـ  ٕ نما یجب أن یكون جملة فعلیة مصدرة بـ یكون أسمًا مفردًا وا ٕ : : أو غیـر مصـدرة ، وألفاظهـا أو غیـر مصـدرة ، وألفاظهـا ) ) أن أن ( ( یكون أسمًا مفردًا وا

عســى ، عســى ، : : كــاد ، وكــرب ، وأوشــك ، ومــا یــدل علــى الرجــاء ، وهــي كــاد ، وكــرب ، وأوشــك ، ومــا یــدل علــى الرجــاء ، وهــي : : وهــي وهــي ،،مــا یــدل علــى المقاربــةمــا یــدل علــى المقاربــة
..))٥٥((، وأنشأ، وأنشأطفق ، وأخذ ، وعلقطفق ، وأخذ ، وعلقو و جعل ، جعل ، : : ء وهي ء وهي خلولق ، وما یدل اإلنشاخلولق ، وما یدل اإلنشاااو و وحرى ،وحرى ،

أو أو ، من رجاءٍ ، من رجاءٍ ألنها لتقریر الفاعل على صفةألنها لتقریر الفاعل على صفة(( (( ))كان كان ( ( فالح أنها من أخوات فالح أنها من أخوات بنبنٱٱویرى ویرى 
فـــردت ببـــاب لكـــون خبرهـــا فعـــًال ، ولكونهـــا إذا دخلـــت علـــى المبتـــدأ فـــردت ببـــاب لكـــون خبرهـــا فعـــًال ، ولكونهـــا إذا دخلـــت علـــى المبتـــدأ ، إال أنهـــا أُ ، إال أنهـــا أُ ، أو أخـــذٍ ، أو أخـــذٍ حصـــولٍ حصـــولٍ 

..))٦٦(())))كم معناها كم معناها والخبر أعطت الخبر حوالخبر أعطت الخبر ح

. . ١٦٧١٦٧/ / ٤٤: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظر ینظر ))١١((
..١٦٧١٦٧/ / ٤٤: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظر ینظر ))٢٢((
..٢١٦٢١٦::شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))٣٣((
: ( : ( ٧٢٧٢/ / ١١: : البدایة والنھایة البدایة والنھایة : : ینظر ینظر ))٤٤((

) .) .ولیس بمشھور ولیس بمشھور .. .. على أحد على أحد 
: : . . ١٤٩١٤٩/ / ١١: : وشرح ابن عقیل وشرح ابن عقیل . . ٢١٥٢١٥/ / ١١: : وأوضح المسالك وأوضح المسالك . . ٨٠٩٨٠٩: : شرح الحافظ شرح الحافظ : : ینظر ینظر ))٥٥((

. . ٤٦٨٤٦٨/ / ١١: : الھوامع الھوامع 
وما بعدھا وما بعدھا ٥٠٠٥٠٠/ / ١١: : والنحو الوافي والنحو الوافي . . ٨١٠٨١٠: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : وینظروینظر. . ٣٣٩٣٣٩/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو ))٦٦((



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٧٠٢٧٠

) :) :عسى عسى ( ( شواھد شواھد 

األصـل فیـه األصـل فیـه نّ نّ أأسمًا مفردًا ، وذكر سمًا مفردًا ، وذكر اا) ) عسى عسى ( ( عقیل على مسألة مجيء خبر عقیل على مسألة مجيء خبر بنبنٱٱاستشهد استشهد 
: : ، واستشهد بقول الشاعر ، واستشهد بقول الشاعر ))١١((سماً سماً ااه ه ًا ، وندر مجیؤ ًا ، وندر مجیؤ كونه فعًال مضارعكونه فعًال مضارع

ــــــرتَ رتَ ثْـــــثْـــــكَ كَ أَ أَ  ــــــفـــــي الَع ـــــلِ لِ ل مُ ل مُ ذْ ذْ فـــــي الَع ـــــّح ــــــي عَ ي عَ نِّــــــنِّــــــإِ إِ نْ نْ رَ رَ ِثــــــِثــــــكْ كْ تُ تُ الَ الَ مــــــاً مــــــاً ائِ ائِ ًا دَ ًا دَ ّح ــــــَس ــــــتُ تُ یْ یْ َس ــــــصَ ))٢٢((ماماائِ ائِ صَ

ــعَ عَ ( ( فالشــاهد فیــه قولــه فالشــاهد فیــه قولــه  ــَس ــتُ تُ یْ یْ َس ــصَ ســم مفــرد ســم مفــرد ااوهــو وهــو ) ) عســى عســى ( ( خبــر خبــر ) ) صــائمًا صــائمًا ( ( فقولــه فقولــه ) ) مًا مًا ائِ ائِ صَ
والكثیر أن یكون خبرها فعًال مضارعًا ألنه یقبل الحال واالستقبال ، ویحتمل والكثیر أن یكون خبرها فعًال مضارعًا ألنه یقبل الحال واالستقبال ، ویحتمل ––نادر نادر ––وذلك قلیل وذلك قلیل 

ــ: : أن یكــون التقــدیر أن یكــون التقــدیر  ــعَس ــأكــونَ أكــونَ أنْ أنْ یتُ یتُ عَس ــصَ ل الصــلة ، ل الصــلة ، وصــلته وأبقــى معمــو وصــلته وأبقــى معمــو مًا ، فحــذف الموصــولمًا ، فحــذف الموصــولائِ ائِ صَ
عسـى الغـویر یكـون ذا أبـؤس ، فیجـري فـي عسـى الغـویر یكـون ذا أبـؤس ، فیجـري فـي : : ، فاألصـل ، فاألصـل ) ) عسى الغویر أبؤسـًا عسى الغویر أبؤسـًا ( ( ومنه قول الزباء ومنه قول الزباء 

..))٣٣((البیت ما جرى في قول الزباءالبیت ما جرى في قول الزباء
طـراد والشـذوذ مـا حكـاه عـن أبـي طـراد والشـذوذ مـا حكـاه عـن أبـي فـي بـاب القـول علـى االفـي بـاب القـول علـى اال) ) الخصائصالخصائص((ي ي جني فجني فبنبنٱٱذكر ذكر 
سـمًا صـریحًا سـمًا صـریحًا اا) ) عسـى عسـى ( ( فعـول فعـول ومما یقوى في القیاس ویضعف في االسـتعمال مومما یقوى في القیاس ویضعف في االسـتعمال م: (( : (( زید في قوله زید في قوله 
واالقتصـار واالقتصـار ره ره حظـحظـقائمًا أو قیامًا هذا هـو القیـاس ، غیـر أن السـماع ورد بقائمًا أو قیامًا هذا هـو القیـاس ، غیـر أن السـماع ورد بعسى زیدٌ عسى زیدٌ : : ، نحو قولك ، نحو قولك 

أن یقوم ، وعسـى اهللا أن یـأتي بـالفتح ، أن یقوم ، وعسـى اهللا أن یـأتي بـالفتح ، عسى زیدٌ عسى زیدٌ : : على ترك استعمال االسم ههنا ، وذلك قولهم على ترك استعمال االسم ههنا ، وذلك قولهم 
: : وقد جاء عنهم شيء من األول أنشدنا أبو علي وقد جاء عنهم شيء من األول أنشدنا أبو علي 

ـــــلِ لِ مُ مُ لِ لِ ذذالعــــــالعــــــفـــــيفـــــيأكثـــــرتَ أكثـــــرتَ  ـــــّح ـــــــــال تَ ال تَ ائمــــــًا ائمــــــًا ًا دَ ًا دَ ّح ـــــــــعـــــــــذال إنَّ ـــــــــي عســـــــــیتُ ي عســـــــــیتُ عـــــــــذال إنَّ ـــــــــصَ ائماً ائماً صَ
..))٤٤(())))عسى الغویر أبؤسًا عسى الغویر أبؤسًا : : ومنه المثل السائر ومنه المثل السائر 

د االسـم كـان د االسـم كـان عـعـبب) ) عسـىعسـى((إذا وقـع الفعـل الـذي دلـت علیـه إذا وقـع الفعـل الـذي دلـت علیـه (( (( وجاء فـي اللبـاب للعكبـري أنـه وجاء فـي اللبـاب للعكبـري أنـه 
دل دل بــبــى أنـه ى أنـه أن یقـوم ، وقــال الكوفیـون موضـعه موضـع رفـع علـأن یقـوم ، وقــال الكوفیـون موضـعه موضـع رفـع علـعسـى زیـدٌ عسـى زیـدٌ : : موضـعه نصـبًا كقولـك موضـعه نصـبًا كقولـك 

ومعناهـا ومعناهـا ) ) عسـىعسـى((أن زیـدًا هنـا فاعـل أن زیـدًا هنـا فاعـل : : أحـدهما أحـدهما : : والدلیل علـى القـول األول مـن وجهـین والدلیل علـى القـول األول مـن وجهـین . . مما قبله مما قبله 
دلــت علــى معنــى فــي دلــت علــى معنــى فــي ) ) عســى عســى ( ( أن أن : : والثــاني والثــاني . . ن یقــوم ن یقــوم أأ: : قــارب زیــد فیقتضــي مفعــوًال وهــو قولــكقــارب زیــد فیقتضــي مفعــوًال وهــو قولــك

خبـر خبـر أن یقـوم كمـا دلـت كـان علـى معنـى فـي الأن یقـوم كمـا دلـت كـان علـى معنـى فـي ال: : في قولك في قولك كما دلت على معنى كما دلت على معنى ))أن یقومأن یقوم((: : قولك قولك 
: : فوجب أن یكون منصوبًا كخبر كان یشهد له قول الشاعر فوجب أن یكون منصوبًا كخبر كان یشهد له قول الشاعر 

ائمــــــًا  ــــــًا َد ِلّح ــــــرتَ فــــــي اللــــــوِم ُم ائمــــــًا أكث ــــــًا َد ِلّح ــــــرتَ فــــــي اللــــــوِم ُم ـــــائماً أكث ـــــیتُ صَ َس ـــــائماً ال َتعـــــذال إنَّـــــي َع ـــــیتُ صَ َس ..))٥٥((ال َتعـــــذال إنَّـــــي َع

. . ١٤٩١٤٩/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))١١((
))١٨٥١٨٥: : ))٢٢ . .

بة في . . ١٦١١٦١/ / ٢٢: : . . ٨٣٨٣وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ، وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ،  بة في وبال نس : : : : وبال نس
..٣٦٣٦/ / ١٢١٢::والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٥٣٣٥٣٣/ / ٢٢: : معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة ::وینظروینظر..٤٤٤٤٤٤: : وشرح شواھد المغنيوشرح شواھد المغني. . ٣٠٩٣٠٩

..٦٣٦٣: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٦٣٦٣: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . وھو منسوب لدیھ وھو منسوب لدیھ ) ) تعذال تعذال ( ( ذكره بروایة ذكره بروایة . . ٩٨٩٨/ / ١١: : الخصائص الخصائص ))٤٤((
. . ١٩٢١٩٢/ / ١١: : اللباب في علل البناء واإلعراب اللباب في علل البناء واإلعراب ))٥٥((
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، ، ))٤٤((، والمــرادي، والمــرادي))٣٣((فـالحفـالحبــنبــنٱٱ، و، و))٢٢((مالـكمالـكبــنبــنٱٱ، و، و))١١((یعــیش فـي شـرحهیعــیش فـي شـرحهبـنبـنٱٱووافقـه فـي هــذا ووافقـه فـي هــذا 
..، والسیوطي، والسیوطي))٦٦((، واألشموني، واألشموني))٥٥((هشامهشامبنبنٱٱوو

تـارة ینسـب هـذا تـارة ینسـب هـذا ههالبغدادي فقد وافق من تقدمه من النحاة في هذه المسألة إال أننـا نجـدالبغدادي فقد وافق من تقدمه من النحاة في هذه المسألة إال أننـا نجـدأماأما
: : البیت الى قائـل معـین ، وتـارة أخـرى ال ینسـبه فـي الخزانـة ، فمـن المواضـع التـي نسـبها بـه قولـه البیت الى قائـل معـین ، وتـارة أخـرى ال ینسـبه فـي الخزانـة ، فمـن المواضـع التـي نسـبها بـه قولـه 

: : على أصله على أصله ) ) عسى عسى ( ( من ذلك ما جاء عنهم من استعمال خبر من ذلك ما جاء عنهم من استعمال خبر ونحوٌ ونحوٌ (( (( 
ـــــاً  ِلّح ـــــاً أكثـــــرتَ فـــــي العــــــذلِ ُم ِلّح ائمــــــًا أكثـــــرتَ فـــــي العــــــذلِ ُم ائمــــــًا َد ــــائماً َد ــــي عســــیتُ صَ ــــى إنَّ ن ــــائماً ال َتلَح ــــي عســــیتُ صَ ــــى إنَّ ن ..))٧٧((ال َتلَح

عصـفور فـي عصـفور فـي بـنبـنٱٱرده علـى مـا أورده رده علـى مـا أورده : : ، والموضع الثـاني ، والموضع الثـاني ))٨٨((بن العجاجبن العجاجبةبةفنسبه الى رؤ فنسبه الى رؤ 
نـي عسـیت أن أصـوم ، إالَّ ... ... كـان الوجـه أن یقـول كـان الوجـه أن یقـول (( (( كتاب الضـرائر فـي قـول الشـاعر إذ قـال كتاب الضـرائر فـي قـول الشـاعر إذ قـال  ٕ نـي عسـیت أن أصـوم ، إالَّ وا ٕ وا

شــاذ ، یحفــظ وال یقــاس شــاذ ، یحفــظ وال یقــاس ) ) عســى الغــویر أبوســاً عســى الغــویر أبوســاً : (: (ل ل أن الضــرورة منعــت مــن ذلــك ، وقــولهم فــي المثــأن الضــرورة منعــت مــن ذلــك ، وقــولهم فــي المثــ
..))٩٩(())))علیه علیه 

موضــع آخــر مــن كتــاب وفــي شــرحه للشــاهد لــم یــذكر نســبة واســتدل هــو ومــن قبلــه موضــع آخــر مــن كتــاب وفــي شــرحه للشــاهد لــم یــذكر نســبة واســتدل هــو ومــن قبلــه فــيفــيو و 
عســى زیــد أن عســى زیــد أن : : والفعــل فــي قــولهم والفعــل فــي قــولهم ) ) نْ نْ أأ( ( بالشــاهد والمثــل بوقــوع المفــرد منصــوبًا بعــد مرفــوع ، فـــ بالشــاهد والمثــل بوقــوع المفــرد منصــوبًا بعــد مرفــوع ، فـــ 

..))١٠١٠(())عسى عسى ( ( یغعل في موضع نصب على أنه خبر لـ یغعل في موضع نصب على أنه خبر لـ 
ولـم ولـم : (( : (( ة بن العجاج ، لكن البغدادي یشكك في ذلك إذ یقـول ة بن العجاج ، لكن البغدادي یشكك في ذلك إذ یقـول ببوهذا البیت ینسب الى رؤ وهذا البیت ینسب الى رؤ 

..))١١١١(())))أجده في دیوان رجزه أجده في دیوان رجزه 
طعــن فــي هــذا البیــت عبــد الواحــد الطــراح فــي كتابــه طعــن فــي هــذا البیــت عبــد الواحــد الطــراح فــي كتابــه : : هشــام هشــام بــنبــنٱٱقــال قــال : (( : (( وأضــاف قــائًال وأضــاف قــائًال 

قط االحتجـاج قط االحتجـاج سـسـى أحد فى أحد فالشراح الالشراح الهههو بیت مجهول ولم ینسبهو بیت مجهول ولم ینسب: : فقال فقال ) ) السائل السائل بغیة األمل ومنیة بغیة األمل ومنیة ( ( 
به ، ولو صح ما قاله لسقط االحتجاج بخمسین بیتًا من كتاب سیبویه فإن فیه ألف بیت قد عرف به ، ولو صح ما قاله لسقط االحتجاج بخمسین بیتًا من كتاب سیبویه فإن فیه ألف بیت قد عرف 

..))١٢١٢(())))قائلوها ، وخمسین بیتًا مجهولة القائلین قائلوها ، وخمسین بیتًا مجهولة القائلین 

))١٤١٤/ / ٧٧: : : : ))١١ . . : : ... ...
. . صائماً صائماً 

بن یعیش في شرحھ بن یعیش في شرحھ بالروایة السابقة البالروایة السابقة ال. . ٨٢٢٨٢٢صص: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))٢٢((
..ال تلحني أني عسیت صائماً ال تلحني أني عسیت صائماً ... ... أكثرت اللوم ملحاً دائماً أكثرت اللوم ملحاً دائماً : : ، بروایة ، بروایة ٣٤٦٣٤٦/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))٣٣((
..ال تكثرن إني عسیت صائماً ال تكثرن إني عسیت صائماً ... ... أكثرت العذل ملحاً دائماً أكثرت العذل ملحاً دائماً : : ، بروایة ، بروایة ٣٦٣٣٦٣صص: : الجنى الداني الجنى الداني : : ینظر ینظر ))٤٤((
... ... : : ، بر، بر٢٠٣٢٠٣/ / ١١: : : : ))٥٥((

..٢١٦٢١٦/ / ١١: : وناقش ذات المسألة ف أوضح المسالك دون إیراد الشاھد المتقدم ، ینظر وناقش ذات المسألة ف أوضح المسالك دون إیراد الشاھد المتقدم ، ینظر 
. . ال تكثرن إني عسیت صائماً ال تكثرن إني عسیت صائماً ... ... أكثرت في العذل ملحاً دائماً أكثرت في العذل ملحاً دائماً : : ، بروایة ، بروایة ٢٧٣٢٧٣/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٦٦((
..ال تلحني أني عسیت صائماً ال تلحني أني عسیت صائماً : : وأورد منھ عجز البیت وھو قولھ وأورد منھ عجز البیت وھو قولھ . . ٤٧٧٤٧٧/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظرینظر))٧٧((
. . ٣٧٤٣٧٤/ / ٨٨: : خزانة األدب خزانة األدب : : ینظر ینظر ))٨٨((
. . ٣٧٦٣٧٦/ / ٨٨: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظر ینظر ))٩٩((
. . ٣١٧٣١٧––٣١٦٣١٦/ / ٩٩: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظر ینظر ))١٠١٠((
..٣٢٢٣٢٢/ / ٩٩: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظر ینظر ))١١١١((
. . ٣١٧٣١٧/ / ٩٩: : ر السابق ر السابق المصدالمصد: : ینظر ینظر ))١٢١٢((
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الشــاهد الــذي جهــل قائلــه إن الشــاهد الــذي جهــل قائلــه إن : : أقــول أقــول : (( : (( وللبغــدادي رأي فــي هــذا الكــالم نجــده فــي قولــه وللبغــدادي رأي فــي هــذا الكــالم نجــده فــي قولــه 
راج والمبرد ونحوهم فهو مقبـول یعتمـد علیـه ، وال یضـر جهـل قائلـه ، راج والمبرد ونحوهم فهو مقبـول یعتمـد علیـه ، وال یضـر جهـل قائلـه ، السالسبنبنٱٱثقة كسیبویه وثقة كسیبویه وههأنشدأنشد

فإن الثقة لو لم یعلم أنه من شعر من یصح االسـتدالل بكالمـه لمـا أنشـده ، ومـراد عبـد الواحـد أنـه فإن الثقة لو لم یعلم أنه من شعر من یصح االسـتدالل بكالمـه لمـا أنشـده ، ومـراد عبـد الواحـد أنـه 
..))١١(())))ن أنشده من الثقات أو الى قائل معین یحتج بكالمه ن أنشده من الثقات أو الى قائل معین یحتج بكالمه لم ینسبه الشراح الى أحد مملم ینسبه الشراح الى أحد مم

بیتــًا مصــرعًا مــن بیتــًا مصــرعًا مــن ) ) أكثــرت فــي العــذل أكثــرت فــي العــذل ( ( أن یكــون قــول الشــاعر أن یكــون قــول الشــاعر ویــرى البغــدادي أنــه یجــوز ویــرى البغــدادي أنــه یجــوز 
..))٢٢(())))تام الرجز من ضرب األول ، وأن یكون بیتین من مشطوره تام الرجز من ضرب األول ، وأن یكون بیتین من مشطوره 

المصــدریة ، وهــو األكثــر المصــدریة ، وهــو األكثــر ) ) أنأن((هــي اقتــران خبرهــا بـــ هــي اقتــران خبرهــا بـــ فف) ) عســىعســى((أمــا المســألة الثانیــة لــه فــي أمــا المســألة الثانیــة لــه فــي 
المصــدریة مقترنــًا بالفعــل المصــدریة مقترنــًا بالفعــل ))أنْ أنْ ( ( مــن مــن اتياتين عقیـل أن خبرهــا ال یــن عقیـل أن خبرهــا ال یــابــابــ، ویقــل تجــرده منهــا ، ذكــر ، ویقــل تجــرده منهــا ، ذكــر فیهـافیهـا

فــي الشــعر ، وهــذا مــذهب ســیبویه وجمهــور البصــریین ، أمــا فــي القــرآن فلــم یــرد إال فــي الشــعر ، وهــذا مــذهب ســیبویه وجمهــور البصــریین ، أمــا فــي القــرآن فلــم یــرد إال المضــارع إالَّ المضــارع إالَّ 
ْتحِ ::ومنه قوله تعالى ومنه قوله تعالى ) ) نْ نْ أأ( ( مقترنًا بـ مقترنًا بـ  ى الّلُه َأن يَْأِتَي بِاْلَف ْتحِ فـََعَس ى الّلُه َأن يَْأِتَي بِاْلَف ـْم ::،وقوله ،وقوله ))٣٣((فـََعَس ـى رَبُُّك ـْم َعَس ـى رَبُُّك َعَس

مْ  ُك َم ْم َأن يـَرَْح مْ رَبُُّك ُك َم ْم َأن يـَرَْح : : ))٥٥((في الشعر وذلك في قولهفي الشعر وذلك في قوله) ) أنأن((ده من ده من ، وقد ورد تجر ، وقد ورد تجر ))٤٤((رَبُُّك
ـــــــــــعَ عَ  ـــــــــــَس ـــــــــــجٌ جٌ رَ رَ ى َفـــــــــــى َفـــــــــــَس ـــــــــــَی ُ هُ هُ ؛ إنَّـــــــــــ؛ إنَّـــــــــــاهللاُ اهللاُ هِ هِ ي ِبـــــــــــي ِبـــــــــــأتِ أتِ َی ـــــــــــر ـــــــــــِه َأْم ِلیَقِت ـــــــــــي َخ ٍم ف ـــــــــــوْ ـــــــــــلَّ َی ـــــــــــُه ُك ُ َل ـــــــــــر ـــــــــــِه َأْم ِلیَقِت ـــــــــــي َخ ٍم ف ـــــــــــوْ ـــــــــــلَّ َی ـــــــــــُه ُك ..))٦٦((َل

، وهـو قلیـل علـى مـذهب ، وهـو قلیـل علـى مـذهب ) ) أنْ أنْ ((مـن مـن ) ) عسـىعسـى((حیـث تجـرد خبـر حیـث تجـرد خبـر ) ) یـأتي بـه اهللایـأتي بـه اهللا((فالشاهد قوله فالشاهد قوله 
..))٧٧((ریینریینفي الشعر على مذهب جمهور البصفي الشعر على مذهب جمهور البصسیبویه ، وال یجوز إالَّ سیبویه ، وال یجوز إالَّ 
) ) كـادكـاد((، إذ ذكر أن ، إذ ذكر أن ) ) كادكاد((و و ) ) عسىعسى((برهان في شرحه في بیان الفرق بین برهان في شرحه في بیان الفرق بین بنبنٱٱاستشهد به استشهد به 

فـــي فـــي ) ) أنأن((، وقـــد تلحقهـــا ، وقـــد تلحقهـــا ) ) أنأن((، فلـــزم أن یلیهـــا لفـــظ الفعـــل بغیـــر ، فلـــزم أن یلیهـــا لفـــظ الفعـــل بغیـــر ) ) عســـىعســـى((أشـــد مطالبـــة للفعـــل مـــن أشـــد مطالبـــة للفعـــل مـــن 
هد هد واستشواستش) ) أنْ أنْ ((من حیث ارتباطها بـ من حیث ارتباطها بـ ) ) كادكاد((بـ بـ ) ) عسىعسى((ما شبهت ما شبهت ، كُ ، كُ ))عسىعسى((ضرورة الشعر تشبیهًا بـ ضرورة الشعر تشبیهًا بـ 

..))٨٨((بقول الشاعر المتقدمبقول الشاعر المتقدم
المصـدریة لكنـه لـم المصـدریة لكنـه لـم ) ) أنأن((مالك في تجرد خبرها في الشـعر مـن مالك في تجرد خبرها في الشـعر مـن بنبنٱٱكما ناقش هذه المسألة كما ناقش هذه المسألة 

..))١٠١٠((فالحفالحبنبنٱٱ، وكذا الحال مع ، وكذا الحال مع ))٩٩((المتقدمالمتقدمیستشهد بالبیتیستشهد بالبیت

..٣١٧٣١٧/ / ٩٩: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظر ینظر ))١١((
. . ٣٢٢٣٢٢/ / ٩٩: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظر ینظر ))٢٢((
..٥٢٥٢آیة آیة : : سورة المائدة سورة المائدة ))٣٣((
..٨٨آیة آیة : : سورة اإلسراء سورة اإلسراء ))٤٤((
. . ١٥٢١٥٢––١٥١١٥١/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٥٥((
))٢١٤٢١٤/ / ٢٢: : : : ))٦٦ ، ،

عجم : : ٢٣٣٢٣٣: : ٢١٤٢١٤/ / ٢٢: : ١٥٧١٥٧: :  عجم م م
. . ٣٠١٣٠١/ / ٣٣: : ، والمعجم المفصل ، والمعجم المفصل ١٥١١٥١/ / ١١: : شواھد العربیة شواھد العربیة 

. . ٦٥٦٥: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٦٥٦٥: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . ٤٢٦٤٢٦––٤٢٥٤٢٥/ / ٢٢) : ) : برھان برھان ابنابن( ( شرح اللمع شرح اللمع : : ینظر ینظر ))٨٨((
. . ٨١٦٨١٦صص: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))٩٩((
. . ٣٤٩٣٤٩/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))١٠١٠((
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ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٧٣٢٧٣

هشــــام ســــابقیه مــــن النحــــاة فــــي التطــــرق للمســــألة ، واستشــــهد لهــــا بالبیــــت هشــــام ســــابقیه مــــن النحــــاة فــــي التطــــرق للمســــألة ، واستشــــهد لهــــا بالبیــــت بــــنبــــنٱٱوقــــد تــــابع وقــــد تــــابع 
..))٢٢((االستشهاد بالبیت المتقدماالستشهاد بالبیت المتقدممن غیرمن غیرموضعین آخرین له استشهد للمسألة موضعین آخرین له استشهد للمسألة ، لكنه في ، لكنه في ))١١((المذكورالمذكور
..))٢٢((المتقدمالمتقدم

سـم فــي هــذا سـم فــي هــذا االاالحــقحــق: (( : (( أمـا الســیوطي فقـد استشــهد بالبیــت فـي غیــر هــذه المسـألة إذ قــال أمـا الســیوطي فقـد استشــهد بالبیــت فـي غیــر هــذه المسـألة إذ قــال 
ـى فَـرٌَج عَ عَ ::كقولـه كقولـه ًا لها كمـا فـي بـاب كـان وقـد یـرد نكـرة محضـة ًا لها كمـا فـي بـاب كـان وقـد یـرد نكـرة محضـة ببان یكون معرفة ، أو مقار ان یكون معرفة ، أو مقار الباب الباب  ـى فَـرٌَج َس َس

..))٣٣(())))هُ هُ َیأتي بِه اُهللا إنَّ َیأتي بِه اُهللا إنَّ 
بــ بــ ) ) أوشك أوشك ( ( عقیل في هذا الباب هي مسألة اقتران خبر عقیل في هذا الباب هي مسألة اقتران خبر بنبنٱٱوالمسألة الثالثة التي استشهد لها والمسألة الثالثة التي استشهد لها 

أن ، ومجیـــؤه أن ، ومجیـــؤه ( ( هـــو اقتـــران خبرهـــا بــــ هـــو اقتـــران خبرهـــا بــــ ) ) أوشـــك أوشـــك ( ( عقیـــل أن الكثیـــر فـــي خبـــر عقیـــل أن الكثیـــر فـــي خبـــر بـــنبـــنٱٱ، إذ ذكـــر ، إذ ذكـــر ))أنْ أنْ ( ( 
: : ، واستشهد القترانه بها بقول الشاعر ، واستشهد القترانه بها بقول الشاعر ))٤٤((مجردًا منها قلیلمجردًا منها قلیل

ــــوَ وَ  ــــَل ــــوْ وْ َل ــــُس ــــألوْ ألوْ رابَ رابَ التـُّـــالتـُّـــل النــــاسُ ل النــــاسُ ئِ ئِ ُس ــــَش ــــــــــــلَ قِ قِ ااإذإذ--واواكُ كُ َش ــــــــــــلَ ی ــــــــــــمنَ منَ وا ویَ وا ویَ لُّــــــــــــلُّــــــــــــمَ مَ یَ یَ إنْ إنْ ––وا وا هــــــــــــاتُ هــــــــــــاتُ ی ــــــــــــُع ))٥٥((واواُع

ـــًا بــــ ) ) أوشـــك أوشـــك ( ( خبـــر خبـــر ) ) وا وا یملَّـــیملَّـــأنْ أنْ ( ( والشـــاهد فیـــه قولـــه والشـــاهد فیـــه قولـــه  ـــًا بــــ جـــاء مقرون ،،، وهـــو الكثیـــر، وهـــو الكثیـــر) ) أن أن ( ( جـــاء مقرون
بلفـظ الماضـي ، رادًا علـى األصــمعي بلفـظ الماضـي ، رادًا علـى األصــمعي ) ) أوشـك أوشـك ( ( والقلیـل حـذفها منـه ، وفیـه شـاهد آخــر وهـو ورود والقلیـل حـذفها منـه ، وفیـه شـاهد آخــر وهـو ورود 

..))٦٦((لم تستعمل إال بلفظ المضارعلم تستعمل إال بلفظ المضارعفي زعمه أنها في زعمه أنها 
ومنــــه قــــول ومنــــه قــــول ،،كثیــــركثیــــر) ) أن أن ( ( بـــــ بـــــ ) ) أوشــــك أوشــــك ( ( مالــــك علــــى أن اقتــــران خبــــر مالــــك علــــى أن اقتــــران خبــــر بــــنبــــنٱٱواستشــــهد بــــه واستشــــهد بــــه 

: : شاعرنا شاعرنا 
ــ ــأَب ْ مِ مِ والــتَ والــتَ اسَ اسَ النَّــالنَّــتســألِ تســألِ الَ الَ الــكٍ الــكٍ ا مَ ا مَ أَب ْ س ــــــكفّ كفّ بِ بِ س ــــــْی ــــــفالفَ فالفَ فضــــــل اهللاِ فضــــــل اهللاِ كَ كَ ْی ــــــضْ ــــــلُ لُ ضْ ــــــأوَس عُ عُ أوَس

ـــرابَ رابَ التُـــالتُـــاسُ اسُ الّنـــالّنـــســـئلَ ســـئلَ ولــوْ ولــوْ  ـــألوُش ـــــــا قیـــــــلَ ا قیـــــــلَ إذَ إذَ كواكواألوُش ـــــــَه ـــــــمَ مَ یَ یَ وا أنْ وا أنْ اتُ اتُ َه ـــــــّل ـــــــنَ نَ مْ مْ وا ویَ وا ویَ ّل ـــــــُع واواُع
..))٧٧((فاستشهد بالبیت الثاني على هذه المسألةفاستشهد بالبیت الثاني على هذه المسألة

، ، ))١١((، والســـیوطي، والســـیوطي))٩٩((، واألشـــموني، واألشـــموني))٨٨((هشـــام فـــي االستشـــهاد بـــه أیضـــاً هشـــام فـــي االستشـــهاد بـــه أیضـــاً بـــنبـــنٱٱوتابعـــه فـــي ذلـــك وتابعـــه فـــي ذلـــك 
المصدریة ، وهو الغالب في المصدریة ، وهو الغالب في ) ) أن أن ( ( بـبـمجيء خبر أوشك فعًال مضارعًا مقترنًا مجيء خبر أوشك فعًال مضارعًا مقترنًا : : وشاهدهم في ذلك وشاهدهم في ذلك 

. . خبر هذا الفعل خبر هذا الفعل 

. . ٣٥١٣٥١: : شرح شذور الذھب شرح شذور الذھب : : ینظر ینظر ))١١((
..الذھب الذھب 

. . ٢٢٤٢٢٤––٢٢٣٢٢٣/ / ١١: : لمسالك لمسالك وأوضح اوأوضح ا. . ٢٠٣٢٠٣––٢٠٢٢٠٢/ / ١١: : مغني اللبیب مغني اللبیب : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ٣٨٠٣٨٠/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع ))٣٣((
..من ھذا الجزء من ھذا الجزء ١٥٦١٥٦، وقد ورد البیت مرة أخرى في ، وقد ورد البیت مرة أخرى في ١٥٣١٥٣//١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٤٤((
٢٢: : . . ٣٢٢٣٢٢: : البیت ال یعرف قائلھ ، من البحر الطویل ، وھو بال نسبة في تخلیص الشواھد البیت ال یعرف قائلھ ، من البحر الطویل ، وھو بال نسبة في تخلیص الشواھد ))٥٥((

) . ) . وشكوشك((٥١٣٥١٣/ / ١٠١٠: : ولسان العرب ولسان العرب . . ٢٠٦٢٠٦/ / ١١: : ح ح وشرح التصریوشرح التصری. . ١٨٢١٨٢/ / ٢٢
. . ١٥٦١٥٦/ / ١١: : وشرح ابن عقیل وشرح ابن عقیل . . ٦٧٦٧صص: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٦٧٦٧صص: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٦٦((
..٨١٧٨١٧صص: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))٧٧((
..٣٥٠٣٥٠صص: : وشرح شذور الذھب وشرح شذور الذھب . . ٢٢٣٢٢٣/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))٨٨((
. . ٢٧٨٢٧٨/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٩٩((
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٢٧٤٢٧٤

ففـي أمـالي الزجـاجي ففـي أمـالي الزجـاجي ،،ایة أخرى لكنها ال تؤثر في المسألة النحویة المذكورة فیـهایة أخرى لكنها ال تؤثر في المسألة النحویة المذكورة فیـهوللبیت رو وللبیت رو 
إذا قلـت إذا قلـت ... ... فلو تسـأل النـاس فلو تسـأل النـاس : ( : ( والثاني والثاني ) ) فاهللا أوسع فاهللا أوسع ... ... أبا هاني ال تسأل أبا هاني ال تسأل : ( : ( ورد البیت األول ورد البیت األول 

..))٣٣(())یملوا ویمنعوا یملوا ویمنعوا : ( : ( ع البیت الثاني بروایة ع البیت الثاني بروایة مم، وجاء في الدرر اللوا، وجاء في الدرر اللوا))٢٢(())هاتوا هاتوا 

وأخواتھا وأخواتھا ) ) إن إن ( ( شواھد شواھد : : رابعًا رابعًا 
، ، ، كـــأنَّ ، كـــأنَّ إنَّ إنَّ : ( : ( الجملـــة األســـمیة ، وهـــي خمســـة أحـــرف الجملـــة األســـمیة ، وهـــي خمســـة أحـــرف نحنحنواســـنواســـالحـــروف مـــن الحـــروف مـــن هـــذههـــذهتعـــد تعـــد 

هـــذا بـــاب الحـــروف هـــذا بـــاب الحـــروف (( (( ســـماه ســـماه ٱٱعلـــى قـــول ســـیبویه إذ أفـــرد بابـــًا فـــي كتابـــه علـــى قـــول ســـیبویه إذ أفـــرد بابـــًا فـــي كتابـــه ) ) ، ولعـــلَّ ، ولعـــلَّ ، ولیـــتَ ، ولیـــتَ ولكـــنَّ ولكـــنَّ 
، ، ))٥٥((المقتضـبالمقتضـبلمبـرد فـي لمبـرد فـي ، وكذا فعل ا، وكذا فعل ا))٤٤(())))الخمسة التي تعمل فیما بعدها كعمل الفعل فیما بعده الخمسة التي تعمل فیما بعدها كعمل الفعل فیما بعده 

، ولعل السبب في ، ولعل السبب في ))٨٨((، والسیوطي في الهمع، والسیوطي في الهمع))٧٧((مالك في شرحهمالك في شرحهبنبنٱٱ، و، و))٦٦((السراج في األصولالسراج في األصولبنبنٱٱوو
. . المكسورة الهمزة المكسورة الهمزة ) ) إن إن ((كون أصلها كون أصلها ))أنّ أنّ ((لـلـأسقاط سیبویه أسقاط سیبویه 

––، وكـذا فعـل النـاظم ، وكـذا فعـل النـاظم ))٩٩((إلیهـاإلیهـا) ) أن أن ( ( في حین عدها جامع العلوم في شـرحه سـتة بإضـافة في حین عدها جامع العلوم في شـرحه سـتة بإضـافة 
، لكنـه ، لكنـه ))١١١١((هشـام فـي شـرح قطـر النـدىهشـام فـي شـرح قطـر النـدىبـنبـنٱٱ، و، و))١٠١٠((فـالح فـي المغنـيفـالح فـي المغنـيبـنبـنٱٱألفیتـه ، وألفیتـه ، وفـيفـي––مالك مالك بنبنٱٱ

نیـــة الداخلـــة علـــى المبتـــدأ نیـــة الداخلـــة علـــى المبتـــدأ ااهـــذا بـــاب األحـــرف الثمهـــذا بـــاب األحـــرف الثم: (( : (( إذ قـــال إذ قـــال عـــدها ثمانیـــة فـــي أوضـــح المســـالك عـــدها ثمانیـــة فـــي أوضـــح المســـالك 
..))١٣١٣((عقیل في شرحهعقیل في شرحهبنبنٱٱ، و، و))١٢١٢(())))والخبر والخبر 

ها نقیض عمـل ها نقیض عمـل فیفیتدخل على الجملة األسمیة وتعمل تدخل على الجملة األسمیة وتعمل ومهما یكن أمر هذه الزیادة فجمیعهاومهما یكن أمر هذه الزیادة فجمیعها
منهـا معنـى منهـا معنـى لل، وترفع الخبر ویسمى خبرها ، ولك، وترفع الخبر ویسمى خبرها ، ولكسمهاسمهاٱٱوأخواتها فتنصب المیتدأ ویسمى وأخواتها فتنصب المیتدأ ویسمى ) ) كان كان ( ( 

) ) كـأنَّ كـأنَّ ( ( التوكیـد ، والتوكیـد ، و) ) وأنَّ وأنَّ إنَّ إنَّ ( ( خاص بها ، الشتمالها علىمعنى الفعل في كل واحدة منهـا، فتفیـد خاص بها ، الشتمالها علىمعنى الفعل في كل واحدة منهـا، فتفیـد 
بــــین التمنــــي بــــین التمنــــي لرجــــاء ، والفــــرق لرجــــاء ، والفــــرق اا) ) لعــــلَّ لعــــلَّ ( ( التمنــــي ، والتمنــــي ، و) ) تَ تَ لِیــــلِیــــ( ( االســــتدراك ، واالســــتدراك ، و) ) لكــــنَّ لكــــنَّ ( ( التشــــبیه ، والتشــــبیه ، و

غیـر أنـه قـد غیـر أنـه قـد ))یومـاً یومـاً یعـودُ یعـودُ الشبابَ الشبابَ لیتَ لیتَ ((: : أن التمني یكون لغیر الممكن نحو قول الشیخ أن التمني یكون لغیر الممكن نحو قول الشیخ : : والترجي والترجي 

..٤٧٦٤٧٦/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))١١((
. . ١٩٧١٩٧صص: : أمالي الزجاجي أمالي الزجاجي : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ١٠٥١٠٥/ / ١١: : الدرر اللوامع الدرر اللوامع : : ینظر ینظر ))٣٣((
..١٣١١٣١/ / ٢٢: : الكتاب الكتاب ))٤٤((
. . ١٠٧١٠٧/ / ٤٤: : المقتضب المقتضب : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٣٧٨٣٧٨––٣٧٧٣٧٧/ / ١١: : األصول في النحو األصول في النحو : : ینظر ینظر ))٦٦((
..٢١٩٢١٩––٢١٨٢١٨صص: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . ٤٨٤٤٨٤/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٨٨((
. . ٢٦٢٢٦٢/ / ١١) : ) : جامع العلوم جامع العلوم ( ( شرح اللمع شرح اللمع : : ینظر ینظر ))٩٩((
..١٢٣١٢٣/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))١٠١٠((
..١٧٠١٧٠صص: : شرح قطر الندى شرح قطر الندى : : ینظر ینظر ))١١١١((
..٢٣٦٢٣٦/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك ))١٢١٢((
. . ١٥٩١٥٩/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))١٣١٣((
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٢٧٥٢٧٥

فـال یكـون إال فـي الممكـن فـال فـال یكـون إال فـي الممكـن فـال : : ، أمـا الترجـي ، أمـا الترجـي لیت زیدًا قـائمٌ لیت زیدًا قـائمٌ : : وهو قلیل نحو وهو قلیل نحو یكون للممكن أیضاً یكون للممكن أیضاً 
أمـــا الفـــرق بـــین الترجـــي أمـــا الفـــرق بـــین الترجـــي : : الســـماء تمطـــر الســـماء تمطـــر لعـــلَّ لعـــلَّ : : یومـــًا ، لكنـــك تقـــول یومـــًا ، لكنـــك تقـــول یعـــودُ یعـــودُ الشـــبابَ الشـــبابَ لعـــلَّ لعـــلَّ : : نقـــول نقـــول 

منـــا ، واإلشـــفاق فـــي المكـــروه منـــا ، واإلشـــفاق فـــي المكـــروه رحَ رحَ یَ یَ اهللاُ اهللاُ لعـــلَّ لعـــلَّ : : أن الترجـــي یكـــون فـــي المحبـــوب ، نحـــو أن الترجـــي یكـــون فـــي المحبـــوب ، نحـــو : : واإلشـــفاق واإلشـــفاق 
..))١١((یقدمیقدمالعدوَّ العدوَّ لعلَّ لعلَّ : : نحو نحو 

::وأخواتھا وأخواتھا ) ) إنَّ إنَّ ( ( عقیل في باب عقیل في باب بنبنٱٱشواھد شواھد 

تقـدیم معمـول تقـدیم معمـول ( ( ، كانـت مسـألة ، كانـت مسـألة عقیل في هذه البـاب عقیل في هذه البـاب بنبنٱٱالمسألة األولى التي استشهد لها المسألة األولى التي استشهد لها 
وال یجوز تقدیم معمول الخبـر علـى االسـم إذا كـان وال یجوز تقدیم معمول الخبـر علـى االسـم إذا كـان : (( : (( ، إذ قال ، إذ قال ) ) سمهاسمهاٱٱحرف على حرف على ر هذه االر هذه االببخخ

وكـذا إن وكـذا إن . . زیدًا آكلٌ زیدًا آكلٌ كَ كَ طعامَ طعامَ إنَّ إنَّ : : یجوز یجوز زیدًا آكل طعامك ؛ فال زیدًا آكل طعامك ؛ فال إنّ إنّ ::غیر ظرف وال مجرور نحو غیر ظرف وال مجرور نحو 
؛ فــال یجــوز ؛ فــال یجــوز أو جــالس عنــدك أو جــالس عنــدك ––بــكَ بــكَ ًا واثــقٌ ًا واثــقٌ زیــدزیــدإنَّ إنَّ : : كـان المعمــول ظرفــًا ، أو جــارًا ومجــرورًا نحــو كـان المعمــول ظرفــًا ، أو جــارًا ومجــرورًا نحــو 

، وأجــازه ، وأجــازه عنــدك زیــدًا جــالسٌ عنــدك زیــدًا جــالسٌ ، أو إنَّ ، أو إنَّ بــك زیــدًا واثــقٌ بــك زیــدًا واثــقٌ إنَّ إنَّ : : المعمــول علــى االســم ؛ فــال تقــول المعمــول علــى االســم ؛ فــال تقــول تقــدیم تقــدیم 
: : بعضهم ، وجعل منه قوله بعضهم ، وجعل منه قوله 

ـــــــــ ـــــــــَف ـــــــــحَ حَ لْ لْ تَ تَ الَ الَ َف ـــــــــِن ـــــــــإنَّ ِن ـــــــــإنَّ ي فیهـــــــــا ، ف ِ القَ القَ ابَ ابَ صَ صَ مُ مُ اكَ اكَ أخَ أخَ هـــــــــاهـــــــــابِّ بِّ حُ حُ بِ بِ ي فیهـــــــــا ، ف ِ لب ))٣٣(())))))٢٢((ههلُ لُ بِ بِ الَ الَ بَ بَ مِّ مِّ جَ جَ لب

))٣٣(())))))٢٢((ههلُ لُ بِ بِ الَ الَ بَ بَ 

وهــو وهــو ) ) أخـاك أخـاك ( ( ســمهاســمهاٱٱعلـى علـى ) ) إنَّ إنَّ ( ( حیــث تقـدم معمـول خبــر حیــث تقـدم معمـول خبــر ) ) بحبهـا بحبهـا ( ( فیـه قولــه فیـه قولــه والشـاهد والشـاهد 
كمــــا فــــي كمــــا فــــي جــــائز عنــــد بعضــــهم كالمصــــنف خالفــــًا للجمهــــور ، إذا كــــان ظرفــــًا أو جــــارًا ومجــــرورًا جــــائز عنــــد بعضــــهم كالمصــــنف خالفــــًا للجمهــــور ، إذا كــــان ظرفــــًا أو جــــارًا ومجــــرورًا 

..))٤٤((الشاهدالشاهد
، ولـــیس إعرابـــه كإعرابـــه ، وذلـــك قولـــك ، ولـــیس إعرابـــه كإعرابـــه ، وذلـــك قولـــك الشـــيء موقـــع الشـــيء الشـــيء موقـــع الشـــيء وقـــد یقـــع وقـــد یقـــع : (( : (( قـــال ســـیبویه قـــال ســـیبویه 

إن بـك إن بـك : : ، ولیس إعرابـه كإعرابـه ، وتقـول ، ولیس إعرابـه كإعرابـه ، وتقـول ))قائلقائل((في موضع في موضع ))یقولیقول((ــ، ف، ف))مررت برجل یقول ذاكمررت برجل یقول ذاك((
وال لـك وال لـك ل أنك إذا أردت الوقوف واألخذ لم یكـن بـكَ ل أنك إذا أردت الوقوف واألخذ لم یكـن بـكَ بَ بَ ، ومن قِ ، ومن قِ ))لك زیدًا واقفلك زیدًا واقفإنَّ إنَّ ((، و، و))زیدًا مأخوذٌ زیدًا مأخوذٌ ((

أال ترى أن السكوت ال یستغني على عبد اهللا إذا قلت لـك زیـد أال ترى أن السكوت ال یستغني على عبد اهللا إذا قلت لـك زیـد . . مستقرین لعبد اهللا ، وال موضعین مستقرین لعبد اهللا ، وال موضعین 
: : قال الشاعر قال الشاعر . . إن فیك زیدًا لراغب إن فیك زیدًا لراغب : : ومثل ذلك ومثل ذلك . . رید الوقوف رید الوقوف وأنت توأنت ت

بِّهـــــــــــا ـــــــــــي فیهـــــــــــا فـــــــــــإنَّ ِبُح ِن ـــــــــــَال َتْلَح بِّهـــــــــــاَف ـــــــــــي فیهـــــــــــا فـــــــــــإنَّ ِبُح ِن ـــــــــــَال َتْلَح مِّ َبَالِبُلهَف ابَ الَقلبِ َج صَ اَك ُم مِّ َبَالِبُلهأَخ ابَ الَقلبِ َج صَ اَك ُم أَخ

لحافظ . . ٢٦٣٢٦٣––٢٦٢٢٦٢/ / ١١) : ) : جامع العلومجامع العلوم( ( شرح اللمع شرح اللمع : : ینظر ینظر ))١١(( لحافظ وشرح عمدة ا ::. . ٢١٨٢١٨: : وشرح عمدة ا
::

١٧٠١٧٠: : . . ٢٣٦٢٣٦/ / ١١: : ١٢٨١٢٨/ / ٣٣ . .
. . وما بعدھا وما بعدھا ٥١٣٥١٣/ / ١١: : والنحو الوافي والنحو الوافي . . وما بعدھا وما بعدھا ٤٨٥٤٨٥/ / ١١: : وھمع الھوامع وھمع الھوامع . . ١٦٠١٦٠––١٥٩١٥٩/ / ١١: : عقیل عقیل 

: : البالب))٢٢((
 : : : :٣٠٩٣٠٩: : ٢٢: : . . ٣٠٩٣٠٩/ / ٢٢ . . : :
. . ١٧٨١٧٨/ / ٦٦: : ، والمعجم المفصل ، والمعجم المفصل ٢٨٨٢٨٨/ / ١١:     :     العربیة العربیة 

. . ١٦١١٦١/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل ))٣٣((
. . ٧١٧١: : ، وفتح الجلیل ، وفتح الجلیل ٧١٧١::شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٤٤((
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نَّ زیــدًا راغــبٌ زیــدًا راغــبٌ إنَّ إنَّ : : كأنــك أردت كأنــك أردت  ٕ نَّ ، وا ٕ ، فألغیتــا ههنــا كمــا ، فألغیتــا ههنــا كمــا وال بــكَ وال بــكَ ، ولــم تــذكر فیــكَ ، ولــم تــذكر فیــكَ زیــدًا مــأخوذٌ زیــدًا مــأخوذٌ ، وا
..))١١(())))ألغیتا في االبتداء ألغیتا في االبتداء 

ــم یكــن للخبــر مــانع مــن موانــع تقــدیم ســمهاســمهاٱٱعصــفور تقــدیم الخبــر علــى عصــفور تقــدیم الخبــر علــى بــنبــنٱٱوجــوز وجــوز  ــم یكــن للخبــر مــانع مــن موانــع تقــدیم إن ل إن ل
المفعـــول علـــى العامـــل ، ویجـــوز فیـــه أیضـــًا تقدیمـــه علیهـــا إن كـــان ظرفـــًا أو مجـــرورًا لكنـــه قلیـــل ، المفعـــول علـــى العامـــل ، ویجـــوز فیـــه أیضـــًا تقدیمـــه علیهـــا إن كـــان ظرفـــًا أو مجـــرورًا لكنـــه قلیـــل ، 

..))٢٢((واستشهد له بالبیت المتقدمواستشهد له بالبیت المتقدم
و معمـول خبرهـا و معمـول خبرهـا عمل ، بـل هـعمل ، بـل هـااحرف لیس للظرف فیهحرف لیس للظرف فیهفالح فذكر أن هذه االفالح فذكر أن هذه االبنبنٱٱوتابعهم وتابعهم 
، ، رها، وذلك جائز في الظروفرها، وذلك جائز في الظروفبمعمول خببمعمول خبسمهاسمهاٱٱ، وأنه فصل بینها وبین ، وأنه فصل بینها وبین سمهاسمهاٱٱویقدر خبرها بعد ویقدر خبرها بعد 

..))٣٣((وذكر أن دلیله قول الشاعر المتقدموذكر أن دلیله قول الشاعر المتقدم
عون فـي الظـرف والمجـرور مـا ال یتسـعون فـي غیـره ، عون فـي الظـرف والمجـرور مـا ال یتسـعون فـي غیـره ، النحـاة یتسـالنحـاة یتسـهشام فـي أن هشام فـي أن بنبنٱٱوذكره وذكره 

..))٤٤((البیت المتقدمالبیت المتقدموففصلوا بین الحرف الناسخ ومنسوخه نحو قولهم وففصلوا بین الحرف الناسخ ومنسوخه نحو قولهم 
حكـم معمـوم خبرهـا حكـم خبرهـا ، فیجـوز تقدیمـه حكـم معمـوم خبرهـا حكـم خبرهـا ، فیجـوز تقدیمـه : : كما ذكـره األشـموني فـي شـرحه إذ قـال كما ذكـره األشـموني فـي شـرحه إذ قـال 

واستشـهد واستشـهد ))إن فیك عمـرًا راغـبإن فیك عمـرًا راغـب((، و، و))زیدًا مقیمٌ زیدًا مقیمٌ دكَ دكَ عنَ عنَ إنَّ إنَّ ((: : إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا ، نحو إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا ، نحو 
..))٥٥((غیر هذا الكتاب ، ومنعه بعضهمغیر هذا الكتاب ، ومنعه بعضهمبه فيبه فيله بقول الشاعر ، وقد صرحله بقول الشاعر ، وقد صرح

ه ال یجوز إیـالء هـذه األحـرف معمـول خبرهـا ه ال یجوز إیـالء هـذه األحـرف معمـول خبرهـا فبین أنَّ فبین أنَّ ) ) الهمع الهمع ( ( وذكره السیوطي كذلك في وذكره السیوطي كذلك في 
، وجــاز التوســع إذا كــان ظرفــًا أو جــارًا ومجــرورًا ، وجــاز التوســع إذا كــان ظرفــًا أو جــارًا ومجــرورًا ))زیــدًا أكــلٌ زیــدًا أكــلٌ طعامــكَ طعامــكَ إنَّ إنَّ ((: : باإلجمــاع ، فــال نقــول باإلجمــاع ، فــال نقــول 

ـــذكر ، إالَّ  ـــذلك ببیـــت الشـــاعر اآلنـــف ال ـــذكر ، إالَّ واستشـــهد ل ـــذلك ببیـــت الشـــاعر اآلنـــف ال ـــى واستشـــهد ل ـــك ، وقصـــره عل ـــع قیـــاس ذل ـــى أن األخفـــش من ـــك ، وقصـــره عل ـــع قیـــاس ذل أن األخفـــش من
..))٦٦((سماعسماعالال

على أنه إنما جاز الفصل بین الجار والمجـرور على أنه إنما جاز الفصل بین الجار والمجـرور : (( : (( إذ قال إذ قال ))الخزانةالخزانة((وذكره البغدادي في وذكره البغدادي في 
..))٧٧(())))بالفعل بالفعل ) ) إنإن((لقوة شبه لقوة شبه سمهاسمهاٱٱن ون وبإبإ

فـــي فـــي ((وقـــال أبـــو علـــي وقـــال أبـــو علـــي : (( : (( علـــي فـــي هـــذه المســـألة ، وهـــذا نصـــه علـــي فـــي هـــذه المســـألة ، وهـــذا نصـــه أبـــيأبـــيكمـــا أنـــه أورد قـــولكمـــا أنـــه أورد قـــول
إال تــرى أنــه قــد إال تــرى أنــه قــد . . م یســتجز فــي غیــره م یســتجز فــي غیــره الظــرف قــد اســتجیز فیــه مــن االتســاع مــا لــالظــرف قــد اســتجیز فیــه مــن االتســاع مــا لــ) : ) : إیضــاح الشــعرإیضــاح الشــعر

ولـو كـان الظـرف غیـره لـم ولـو كـان الظـرف غیـره لـم . . سـمهاسـمهاٱٱبـین إن وبـین إن و) ) بحبهـابحبهـا((البیت ففصل بقولـه البیت ففصل بقولـه ) ) فال تلحني فیها فال تلحني فیها ( ( جاء جاء 
..))٨٨(())))إن أخاك مصاب القلب وبجها إن أخاك مصاب القلب وبجها : : بالخبر كأنه قال بالخبر كأنه قال والظرف متعلق والظرف متعلق . . یجز ذلك یجز ذلك 

. . ١٣٣١٣٣––١٣٢١٣٢/ / ١١: : الكتاب الكتاب ))١١((
..١١٩١١٩: : المقرب المقرب : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ١٤٦١٤٦/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))٣٣((
..٩٠٩٩٠٩/ / ٢٢: : مغني اللبیب مغني اللبیب : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ٢٩٨٢٩٨/ / ١١: : شرح األشمولي شرح األشمولي : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٢٣١٢٣١/ / ٢٢: : األشباه والنظائر األشباه والنظائر : : وینظر وینظر . . ٤٩٤٩٤٤/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٦٦((
. . ٤٥٣٤٥٣/ / ٨٨: : خزانة األدب خزانة األدب ))٧٧((
..المصدر السابق المصدر السابق ))٨٨((
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ول ول فـــي األفـــي األجـــاءجـــاء) ) مـــن التـــذكرة القصـــریةمـــن التـــذكرة القصـــریة((ضـــعین آخـــرین ضـــعین آخـــرین وأضـــاف أنـــه أورده أیضـــًا فـــي مو وأضـــاف أنـــه أورده أیضـــًا فـــي مو 
قـــد روى البغـــدادیون هـــذا قـــد روى البغـــدادیون هـــذا : : قیـــل قیـــل ) ) فـــإن بحبهـــا أخـــاك مصـــاب القلـــبفـــإن بحبهـــا أخـــاك مصـــاب القلـــب((فـــإن قیـــل فقـــد قـــال فـــإن قیـــل فقـــد قـــال : (( : (( قولـــه قولـــه 

م الرفــع ، لمـا فیـه مـن الفصــل ، فعـدلوا مـن الفصــل ، م الرفــع ، لمـا فیـه مـن الفصــل ، فعـدلوا مـن الفصــل ، ههفـذلك یــدل علـى اسـتكراهفـذلك یــدل علـى اسـتكراه) ) مصـاب القلـب مصـاب القلـب ( ( 
ویجـوز أن نقـول إن الظـرف قـد فصـل بـه فـي أمـاكن ، فیجـوز أن یكـون ویجـوز أن نقـول إن الظـرف قـد فصـل بـه فـي أمـاكن ، فیجـوز أن یكـون . . فعدلوا عنه الى النصب فعدلوا عنه الى النصب 

..))١١(())))هذا مثلها هذا مثلها 
فـإن فـإن ) : ) : المسائل الصغیرالمسائل الصغیر( ( إن أبا الحسن قد أنشد في إن أبا الحسن قد أنشد في : (( : (( وجاء في الموضع الثاني قوله وجاء في الموضع الثاني قوله 
وأضـــنهم هربـــوا مـــن الفصـــل وأضـــنهم هربـــوا مـــن الفصـــل . . مصـــاب القلـــب مصـــاب القلـــب : ( : ( الكوفیـــون الكوفیـــون بحبهـــا أخـــاك مصـــاب القلـــب ، ورواه بحبهـــا أخـــاك مصـــاب القلـــب ، ورواه 

..))٢٢(())))))كانت زیدًا الحمى تأخذكانت زیدًا الحمى تأخذ((: : فنصبوا مخافة أن یجري مجرى فنصبوا مخافة أن یجري مجرى 
ألنــه یجــوز ألنــه یجــوز الوجــه خالفــهالوجــه خالفــه: (( : (( بقولــه بقولــه ) ) ومنعــه بعضــهم ومنعــه بعضــهم ( ( شــموني شــموني وشــرح الصــبان قــول األوشــرح الصــبان قــول األ

أو جـارًا ومجـرورًا هنـا أو جـارًا ومجـرورًا هنـا وهذه أقوى بـدلیل جـواز تقـدیم الخبـر إذا كـان ظرفـاً وهذه أقوى بـدلیل جـواز تقـدیم الخبـر إذا كـان ظرفـاً ) ) ماما((تقدیمه في تقدیمه في . . تقدیمه تقدیمه 
عامــل عامــل ومــا علــل بــه المنــع مــن أن تقــدیم المعمــول یــؤدي بجــواز تقــدیم الومــا علــل بــه المنــع مــن أن تقــدیم المعمــول یــؤدي بجــواز تقــدیم ال. . ســم ســم ااوامتناعــه هنــاك أفــاده وامتناعــه هنــاك أفــاده 
..))٣٣(())))یه شیخنا بأنه أغلبي كما مر ال كلي یه شیخنا بأنه أغلبي كما مر ال كلي نظر فنظر فوالعامل هنا ال یتقدموالعامل هنا ال یتقدم

، إذ ، إذ ) ) وفتحهـاوفتحهـاجواز كسر همـزة إنَّ جواز كسر همـزة إنَّ ((والمسألة الثانیة التي جاءت في هذا الباب هي مسألة والمسألة الثانیة التي جاءت في هذا الباب هي مسألة 
) ) إذاإذا((وفتحهـــا وقوعهـــا بعـــد وفتحهـــا وقوعهـــا بعـــد ) ) إنَّ إنَّ ((مـــن المواضـــع التـــي یجـــوز فیهـــا كســـر همـــزة مـــن المواضـــع التـــي یجـــوز فیهـــا كســـر همـــزة عقیـــل أنَّ عقیـــل أنَّ بـــنبـــنٱٱذكـــر ذكـــر 

خرجتُ خرجتُ : : ل ما بعدها بمصدر ، أو عدم تأویله ، ونحو ل ما بعدها بمصدر ، أو عدم تأویله ، ونحو تأویتأوی: : الفجائیة ، إذ یصبح فیها االعتبارات الفجائیة ، إذ یصبح فیها االعتبارات 
فـإذا زیـدٌ فـإذا زیـدٌ : : ، فالكسـر علـى عـدم التأویـل وأنهـا وقعـت فـي مبتـدأ الكـالم ، والتقـدیر ، فالكسـر علـى عـدم التأویـل وأنهـا وقعـت فـي مبتـدأ الكـالم ، والتقـدیر زیـدًا قـائمٌ زیـدًا قـائمٌ فإذا إنَّ فإذا إنَّ 

رفــع مبتـدأ وخبـره محــذوف رفــع مبتـدأ وخبـره محــذوف وخبرهـا مصــدر مسـؤول فـي محـل وخبرهـا مصــدر مسـؤول فـي محـل سـمهاسـمهاٱٱ، والفـتح علـى أنهــا هـي و، والفـتح علـى أنهــا هـي وقـائمٌ قـائمٌ 
: : ، أي ، أي زیـدٍ زیـدٍ فـإذا قیـامُ فـإذا قیـامُ : : ائیـة ، وتقـدیره ائیـة ، وتقـدیره الفجالفج) ) إذا إذا ( ( ، أو خبـره ، أو خبـره موجـودٌ موجـودٌ زیـدٍ زیـدٍ خرجت فإذا قیـامُ خرجت فإذا قیـامُ : : تقدیره تقدیره 

: : ، واستشهد لجواز األمرین بقول الشاعر ، واستشهد لجواز األمرین بقول الشاعر ))٤٤((زیدٍ زیدٍ ففي الحضرة قیامُ ففي الحضرة قیامُ 
ـــــكُ كُ وَ وَ  ـــــْن ـــــى زَ ى زَ رَ رَ أَ أَ تُ تُ ْن ـــــْی ـــــ––یـــــلَ یـــــلَ مـــــا قِ مـــــا قِ كَ كَ ––دًا دًا ْی ـــــَس ــــــــــــــــــــــــــازِمِ دًا دًا یِّ یِّ َس ــــــــــــــــــــــــــُد الَقَفاواللََّه ْب ــــــــــــــــــــــــــُه َع ا أنَّ ــــــــــــــــــــــــــازِمِ إَذ ــــــــــــــــــــــــــُد الَقَفاواللََّه ْب ــــــــــــــــــــــــــُه َع ا أنَّ ..))٥٥((إَذ

یجعلها جملة مسـتأنفة ، والفـتح علـى یجعلها جملة مسـتأنفة ، والفـتح علـى ) ) عبد القفار واللهازمعبد القفار واللهازمهو هو فإذا فإذا : ( : ( فالكسر على معنى فالكسر على معنى 
ـــــى  ـــــى معن ـــــإذا عُ : ( : ( معن ـــــإذا عُ ف ـــــهف ـــــهبودیت ـــــاني : : ، أي ، أي ) ) بودیت ـــــى الث ـــــه ، وعل ـــــي الحضـــــرة عبودیت ـــــاني فف ـــــى الث ـــــه ، وعل ـــــي الحضـــــرة عبودیت ـــــإذا عبودیتُـــــ: ( : ( فف ـــــإذا عبودیتُـــــف ه ه ف
..))٦٦((، وبجعلها مصدرًا مبتدًا ، وفي خبره الوجهان السابقان، وبجعلها مصدرًا مبتدًا ، وفي خبره الوجهان السابقان))موجودة موجودة 

..٤٥٤٤٥٤/ / ٨٨: : المصدر السابق المصدر السابق ))١١((
. . المصدر السابق المصدر السابق ))٢٢((
. . ٤٢٧٤٢٧/ / ١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان ))٣٣((
. . ١٦٤١٦٤/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٤٤((
))٥٥(( : :           :           :

معجم معجم : : ینظر ینظر . . ٢٢٤٢٢٤/ / ٢٢: : والمقاصد النحویة والمقاصد النحویة . . ٣٥٢٣٥٢: : وجواھر األدب وجواھر األدب . . ٣٤٨٣٤٨: : وتخلیص الشواھد وتخلیص الشواھد . . ١٢٨١٢٨/ / ١١
. . ٣٦٦٣٦٦/ / ٧٧: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٣٦٥٣٦٥/ / ١١: : شواھد العربیة شواھد العربیة 

. . ١٦٥١٦٥/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٦٦((
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الكسـر ألنهـا فـي ابتـداء الكسـر ألنهـا فـي ابتـداء : : الوجهان الوجهان ) ) إنَّ إنَّ ((حیث جاز في همزة حیث جاز في همزة ) ) هُ هُ إذا أنَّ إذا أنَّ ( ( له له و و والشاهد فیه قوالشاهد فیه ق
فــإذا فــإذا : : علــى تقــدیرها بــالمفرد الــذي هــو مصــدر أي علــى تقــدیرها بــالمفرد الــذي هــو مصــدر أي الجملــة فتقــدیرها مــع معمولیهــا جملــة ، والفــتح الجملــة فتقــدیرها مــع معمولیهــا جملــة ، والفــتح 

حـرف ال ظـرف ، كمـا أنـه یتـأتى حـرف ال ظـرف ، كمـا أنـه یتـأتى ) ) إذا إذا ( ( نّ نّ أأعبودیته حاصلة ، وهذا الوجـه یتـأتى عنـد النـاظم مـن عبودیته حاصلة ، وهذا الوجـه یتـأتى عنـد النـاظم مـن 
المجهولــة القائــل التــي ذكرهــا فــي المجهولــة القائــل التــي ذكرهــا فــي ، وهــو مــن شــواهد ســیبویه الخمســین ، وهــو مــن شــواهد ســیبویه الخمســین ))١١((علــى القــول بأنهــا ظــرفعلــى القــول بأنهــا ظــرف

: : د هذا البیت كما أخبرك به د هذا البیت كما أخبرك به وسمعت رجًال من العرب ینشوسمعت رجًال من العرب ینش: (( : (( ه ه إذ قال فیإذ قال فی،،الكتابالكتاب
ــــــــــیِّدًا  یــــــــــَل َس مــــــــــا ِق ــــــــــدًا َك ْی ــــــــــتُ َأرَى زَ ْن ُك ــــــــــیِّدًا وَ یــــــــــَل َس مــــــــــا ِق ــــــــــدًا َك ْی ــــــــــتُ َأرَى زَ ْن ُك ـــــــــــــــــــــــــــُد الَقَفاواللََّهـــــــــــــــــــــــــــازِمِ وَ ْب ا أنَّـــــــــــــــــــــــــــُه َع ـــــــــــــــــــــــــــُد الَقَفاواللََّهـــــــــــــــــــــــــــازِمِ إَذ ْب ا أنَّـــــــــــــــــــــــــــُه َع إَذ

نمـا))ممإذا هو عبد القفا واللهاز إذا هو عبد القفا واللهاز ((: : هاهنا كحالها إذا قلت هاهنا كحالها إذا قلت ))إذاإذا((فحال فحال  ٕ نمـا، وا ٕ جـاءت إذن هاهنـا جـاءت إذن هاهنـا ، وا
ــ: : ولــو قلــت ولــو قلــت ... ... ، ، ألنــك هــذا المعنــىألنــك هــذا المعنــى م ، م ، ؤ ؤ مــررت فــإذا أنــه عبــد ، تریــد مــررت بــه فــإذا العبودیــة واللــمــررت فــإذا أنــه عبــد ، تریــد مــررت بــه فــإذا العبودیــة والل

..))٢٢(())))مررت فإذا أمره العبودیة واللؤم ، ثم وضعت أن في هذا الموضع جاز مررت فإذا أمره العبودیة واللؤم ، ثم وضعت أن في هذا الموضع جاز : : كأنك قلت كأنك قلت 
بـنبـنٱٱ، و، و))٤٤(())خصـائصخصـائصالال((فـي فـي بـن جنـيّ بـن جنـيّ ٱٱ، وكـذا فعـل ، وكـذا فعـل ))٣٣((وتابعه في رأیه المبـرد فـي المقتضـبوتابعه في رأیه المبـرد فـي المقتضـب

))٥٥((والفـتحوالفـتحالمفاجئة من أول المواضع التي یجوز فیها الكسـر المفاجئة من أول المواضع التي یجوز فیها الكسـر ) ) إذا إذا ( ( وقوعها بعد وقوعها بعد مالك إذ عدَّ مالك إذ عدَّ بنبنٱٱوو

، ، ))٨٨(())أوضـــح المســـالكأوضـــح المســـالك( ( هشـــام فـــي هشـــام فـــي بـــنبـــنٱٱ، و، و))٧٧((، والمـــرادي، والمـــرادي))٦٦(())المغنـــيالمغنـــي((فـــالح فـــي فـــالح فـــي بـــنبـــنٱٱ، و، و))٥٥((والفـــتحوالفـــتح
الـى الـى نـه ال یحـوجنـه ال یحـوجوالكسـر أولـى ألوالكسـر أولـى أل::قال النـاظمقال النـاظم: (( : (( إذ ذكر ما نصه إذ ذكر ما نصه ) ) شرحه شرحه ( ( ، واألشموني في ، واألشموني في ))٨٨((

فـإذا العبودیـة ، أي ففـي الحضـرة فـإذا العبودیـة ، أي ففـي الحضـرة : : ، والتقـدیر ، والتقـدیر هـي الخبـرهـي الخبـر))إذاإذا((قـوم الـى أن قـوم الـى أن لكن ذهبلكن ذهب. . الى تقدیر الى تقدیر 
ـــتح أیضـــًا فیســـتوي الوجهـــان  ـــتح أیضـــًا فیســـتوي الوجهـــان العبودیـــة ، وعلـــى هـــذا فـــال تقـــدیر فـــي الف ، ویـــرى الصـــبان فـــي ، ویـــرى الصـــبان فـــي ))٩٩(())))العبودیـــة ، وعلـــى هـــذا فـــال تقـــدیر فـــي الف

یحتمـل أنـه مـن كـالم النـاظم وأنـه مـن كـالم یحتمـل أنـه مـن كـالم النـاظم وأنـه مـن كـالم ) (( ) (( لكن ذهـب قـوم الـخ لكن ذهـب قـوم الـخ ( ( أن قول األشموني أن قول األشموني ) ) شرحهشرحه((
قول الناظم والكسر أولى إلخ حتـى یـرد علیـه اعتـراض قول الناظم والكسر أولى إلخ حتـى یـرد علیـه اعتـراض ةةلیس المقصود به منازعلیس المقصود به منازعكلً كلً الشارح وعلى الشارح وعلى 

غیر واحد كالبعض بأنه ال ینهض على المصنف ألن مذهبه أن إذا حـرف بـل دفـع مـا یتـوهم مـن غیر واحد كالبعض بأنه ال ینهض على المصنف ألن مذهبه أن إذا حـرف بـل دفـع مـا یتـوهم مـن 
..))١٠١٠(())))أن أولویة الكسر متفق علیها أن أولویة الكسر متفق علیها 

. . ٢٦٥٢٦٥/ / ١٠١٠: : وخزانة األدب وخزانة األدب . . ٧٢٧٢: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٧٢٧٢: : الجرجاوي الجرجاوي شرحشرح: : ینظر ینظر ))١١((
. . ١٤٤١٤٤/ / ٣٣: : الكتاب الكتاب ))٢٢((
..٣٥١٣٥١/ / ٢٢: : المقتضب المقتضب : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ٣٩٩٣٩٩/ / ٢٢: : الخصائص الخصائص : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ٢٢٨٢٢٨: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ١٨٨١٨٨/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))٦٦((
. . ٤١١٤١١وو٣٧٨٣٧٨: : الجنى الداني الجنى الداني : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . ٢٤٣٢٤٣––٢٤٢٢٤٢/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))٨٨((
. . ٣٠٢٣٠٢/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني ))٩٩((
. . ٤٣٣٤٣٣––٤٣٢٤٣٢/ / ١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان ))١٠١٠((
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وقــد فــرق وقــد فــرق : (( : (( إذ جــاء فیــه إذ جــاء فیــه ))الحزانــةالحزانــة((، والبغــدادي فــي ، والبغــدادي فــي ))١١(())الهمــعالهمــع((كمــا ذكــره الســیوطي فــي كمــا ذكــره الســیوطي فــي 
إذا فتحــت أردت المصــدر ، وكأنــك قلــت فــإذا إذا فتحــت أردت المصــدر ، وكأنــك قلــت فــإذا : : یعــیش معنــى الكســر عــن معنــى الفــتح ، قــال یعــیش معنــى الكســر عــن معنــى الفــتح ، قــال بــنبــنٱٱ

ذا كسرت ، كأنه قد رأه نفسه عبدًا . . ه رأى فعل العبد ه رأى فعل العبد العبودیة واللؤم ، كأنَّ العبودیة واللؤم ، كأنَّ  ٕ ذا كسرت ، كأنه قد رأه نفسه عبدًا وا ٕ ..))٢٢(())))وا
دخــول دخــول ( ( ســألة ســألة عقیـل فــي هــذا البـاب واستشــهد لهــا هـي معقیـل فــي هــذا البـاب واستشــهد لهــا هـي مبــنبــنٱٱوالمسـألة الثالثــة التـي شــرحها والمسـألة الثالثــة التـي شــرحها 

یجوز دخول الم االبتداء على خبـر یجوز دخول الم االبتداء على خبـر : (( : (( عقیل عقیل بنبنٱٱ، قال ، قال ) ) المكسورة المكسورة ) ) إنَّ إنَّ ((الم االبتداء على خبر الم االبتداء على خبر 
وهـذه الـالم حقهـا أن تـدخل علـى أول الكـالم ، ألن لهـا وهـذه الـالم حقهـا أن تـدخل علـى أول الكـالم ، ألن لهـا )) )) قـائمٌ قـائمٌ للزیدًا زیدًا إنَّ إنَّ : ( : ( المكسورة ؛ نحو المكسورة ؛ نحو ) ) إنَّ إنَّ ((

))الــالمالــالم((، لكــن لمــا كانــت ، لكــن لمــا كانــت ) ) قــائمٌ قــائمٌ زیــدًا زیــدًا نَّ نَّ إلإل: ( : ( نحــو نحــو ) ) إن إن ( ( صــدر الكــالم ، فحقهــا أن تــدخل علــى صــدر الكــالم ، فحقهــا أن تــدخل علــى 
وال تدخل وال تدخل . . خروا الالم الى الخبر خروا الالم الى الخبر فأفأللتأكید ، كرهوا الجمع بین حرفین بمعنى واحد ، للتأكید ، كرهوا الجمع بین حرفین بمعنى واحد ، ))إنإن((للتأكید وللتأكید و

وأجـاز الكوفیـون دخولهـا وأجـاز الكوفیـون دخولهـا ) . ) . زیـد لقـائمٌ زیـد لقـائمٌ لعـلَّ لعـلَّ ( ( ؛ فال تقول ؛ فال تقول ) ) إنَّ إنَّ ( ( هذه الالم على خبر باقي أخوات هذه الالم على خبر باقي أخوات 
: : وأنشدوا وأنشدوا ) ) لكن لكن ( ( في خبر في خبر 

ــلُ لُ یَ یَ  ــوُم ـــنِ نِ ونَ ونَ وُم ـــي فــي ُح ـــیْ یْ لَ لَ بِّ بِّ ي فــي ُح ـــلــى َع ـــــــــــِنـــــــــــِنـــــــــــكنَّ كنَّ لِ لِ وَ وَ ييلِ لِ اذِ اذِ وَ وَ لــى َع ـــــــــــي ِم ..))٣٣((میـــــــــــدُ میـــــــــــدُ عَ عَ هـــــــــــا لَ هـــــــــــا لَ بِّ بِّ حُ حُ نْ نْ ي ِم
..))٤٤(())))دة دة ئئخرج على أن الالم زاخرج على أن الالم زاوُ وُ 

علــــى رأي علــــى رأي ) ) لكــــن لكــــن ( ( حیــــث أدخلــــت الم االبتــــداء علــــى خبــــر حیــــث أدخلــــت الم االبتــــداء علــــى خبــــر ) ) عمیــــدُ عمیــــدُ لَ لَ ( ( وشــــاهده هــــو قولــــه وشــــاهده هــــو قولــــه 
مــزة واتصــلت مــزة واتصــلت ت الهت الهفحــذففحــذف) ) ولكــن أنــا مــن حبهــا لعمیــدولكــن أنــا مــن حبهــا لعمیــد( ( لــوه علــى لــوه علــى الكــوفیین ، ومنعــه البصــریون وأوَّ الكــوفیین ، ومنعــه البصــریون وأوَّ 

،،ألن الالم داخلة علـى خبـر المبتـدأألن الالم داخلة علـى خبـر المبتـدأ،،مت النون في النون ، فال شاهد فیه حینئذمت النون في النون ، فال شاهد فیه حینئذغغوأدوأد) ) نانا((بـ بـ ) ) لكنلكن((
لكـن لكـن : (: (، وأول أیضًا بأن األصـل ، وأول أیضًا بأن األصـل ) ) لكنالكنا((فیكون تقدیره فیكون تقدیره ،،وهو بعید كما قال بعضهموهو بعید كما قال بعضهم،،))لكنلكن((ال خبر ال خبر 

لكـن ثـم حـذفت لكـن ثـم حـذفت ( ( ن ن ت حركـة الهمـزة الـى نـو ت حركـة الهمـزة الـى نـو وهـو قـول الزمخشـري األقـرب الـى الصـحة ، فنقلـوهـو قـول الزمخشـري األقـرب الـى الصـحة ، فنقلـ) ) إننيإنني
ال خبـر ال خبـر ) ) إنَّ إنَّ ((فـالالم داخلـة علـى خبـر فـالالم داخلـة علـى خبـر ) ) لكننـي لكننـي ( ( الهمزة فاجتمع أربع نونات فحذفت األولى فصار الهمزة فاجتمع أربع نونات فحذفت األولى فصار 

..))٥٥(())لكنلكن((
جنــي ، جنــي ، بــنبــنٱٱوالبــد مــن اإلشــارة الــى أن البیــت المتقــدم جــاء بغیــر الروایــة المــذكورة ، ذكــر والبــد مــن اإلشــارة الــى أن البیــت المتقــدم جــاء بغیــر الروایــة المــذكورة ، ذكــر 

یقــاس علیــه وعــده شــاذًا یقــاس علیــه وعــده شــاذًا ضــرورة مــن ضــرورات الشــعر والضــرورة مــن ضــرورات الشــعر وال) ) إنَّ إنَّ ( ( فــي خبــر غیــر فــي خبــر غیــر ) ) الــالم الــالم ( ( دخــول دخــول 
: : ومثله ومثله 

میدُ ------------------------ بِّها َلِك نْ ُح میدُ ولكنَِّني ِم بِّها َلِك نْ ُح ولكنَِّني ِم

. . ٢٦٥٢٦٥/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))١١((
. . ٢٦٦٢٦٦/ / ١٠١٠: : خزانة األدب خزانة األدب ))٢٢((
))٢٢: : : : ))٣٣ / /

٢٢: : . . ٣٥٧٣٥٧: : . . ١١٢١١٢/ / ١١: : . . ٢٤٧٢٤٧ / /
::. . ١٠٣١٠٣/ / ١١: : : : ، ینظر ، ینظر ) ) لكن لكن .( .( ٣٩١٣٩١/ / ١٣١٣: : ولسان العرب ولسان العرب . . ٢٤٧٢٤٧

٣١٦٣١٦/ / ٢٢ . .
. . ٧٩٧٩/ / ٨٨: : وشرح المفصل وشرح المفصل . . ٧٥٧٥: : جلیل جلیل وفتح الوفتح ال. . ٧٥٧٥: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ٥٨٥٨/ / ٢٢: : سر صناعة اإلعراب سر صناعة اإلعراب : : ینظر ینظر ))٥٥((



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٨٠٢٨٠

ي شرحه ، وأستشهد به علـى ي شرحه ، وأستشهد به علـى برهان فبرهان فبنبنٱٱوتابعه في ذلك وتابعه في ذلك . . ))١١(())لكمیدلكمید((استشهد به على روایة استشهد به على روایة 
..))٣٣(())لكمیدلكمید((روایة روایة ببفي االنصاف في االنصاف وذكره األنباري وذكره األنباري ، ، ))٢٢(())هیدُ هیدُ لجَ لجَ ((روایة روایة 

صــاحب صــاحب ل ل قــاقــا: (( : (( النحــاس فــي شــرحه ، إذ قــال النحــاس فــي شــرحه ، إذ قــال بــنبــنٱٱالزمخشــري والزمخشــري ویعــیش قــوليیعــیش قــوليبــنبــنٱٱوأورد وأورد 
، وأول البیــت علــى أن األصــل ، وأول البیــت علــى أن األصــل . . ))٤٤(())))إال أیاهــا إال أیاهــا ههالكتــاب ولكــون المكســورة لالبتــداء لــم تجمــع ألمــالكتــاب ولكــون المكســورة لالبتــداء لــم تجمــع ألمــ

. . ولكن إنني ولكن إنني : : فیه فیه 
هذا الشطر من البیت ال یعلم قائله وال تعرفه لـه تتمـه وال سـوابق وال لواحـق ، هذا الشطر من البیت ال یعلم قائله وال تعرفه لـه تتمـه وال سـوابق وال لواحـق ، وأضاف أنَّ وأضاف أنَّ 

هـذا هـذا هذا البیت ال یعرف قائله وال أوله ولم یذكر منـه إالَّ هذا البیت ال یعرف قائله وال أوله ولم یذكر منـه إالَّ { { : : النحاس النحاس بنبنٱٱقال قال : (( : (( ش ش یعییعیبنبنٱٱقال قال 
الـــى مشـــهور بالضـــبط واإلتقـــان ، ویـــروى بدلـــه الـــى مشـــهور بالضـــبط واإلتقـــان ، ویـــروى بدلـــه ييولـــم ینشـــده أحـــد ممـــن وثـــق فـــي اللغـــة ، وال عـــز ولـــم ینشـــده أحـــد ممـــن وثـــق فـــي اللغـــة ، وال عـــز 

وال تـدخل الـالم فـي خبرهـا خالفـًا وال تـدخل الـالم فـي خبرهـا خالفـًا ((((: : هشـام فـي مغنـي اللبیـب هشـام فـي مغنـي اللبیـب بـنبـنٱٱ، ومثلـه قـال بـه ، ومثلـه قـال بـه ))٥٥((}})  )  لكمیدلكمید( ( 
: : فیین ، واحتجوا بقوله فیین ، واحتجوا بقوله للكو للكو 

یــــــــــــــــُد ------------------------------ بهــــــــــــــــا لعِم ــــــــــــــــنْ ُح یــــــــــــــــُد ولكنَِّنــــــــــــــــي ِم بهــــــــــــــــا لعِم ــــــــــــــــنْ ُح ولكنَِّنــــــــــــــــي ِم
لكــن لكــن : : ثــم هــو محمــول علــى زیــادة الــالم ، أو علــى إن األصــل ثــم هــو محمــول علــى زیــادة الــالم ، أو علــى إن األصــل . . وال یعــرف لــه قائــل وال نظیــر وال یعــرف لــه قائــل وال نظیــر 

..))٦٦(())))إنني ، ثم حذفت الهمزة تخفیفًا ونون لكن للساكنین إنني ، ثم حذفت الهمزة تخفیفًا ونون لكن للساكنین 
، والمـرادي فــي ، والمـرادي فــي ))٧٧(())المغنـيالمغنـي((فـالح فـي فـالح فـي بـنبـنٱٱكـل مــن كـل مــن ) ) لعمیـدُ لعمیـدُ ((المتقـدم بروایـة المتقـدم بروایـة عتمـد الشـاهد عتمـد الشـاهد ااو و 

، والســیوطي ، والســیوطي ))١٠١٠(())شـرحهشـرحه((، واألشـموني فـي ، واألشـموني فـي ))٩٩(())مغنــي اللبیـبمغنــي اللبیـب((هشـام فـي هشـام فـي بـنبـنٱٱوو))٨٨(())الجنـى الـدانيالجنـى الـداني((
، وفــــي كتــــاب ، وفــــي كتــــاب ))١٣١٣(())حاشــــیته حاشــــیته ( ( ، والصــــبان فــــي ، والصــــبان فــــي ))١٢١٢(())الخزانــــة الخزانــــة ( ( ، والبغــــدادي فــــي ، والبغــــدادي فــــي ))١١١١((فــــي كتبــــهفــــي كتبــــه

..))١٤١٤(())ات ات الالمالالم( ( 

) .) .إمام الكوفیین إمام الكوفیین ( ( ھو أبو العباس ثعلب ھو أبو العباس ثعلب ))١١((
. . ٨٧٨٧/ / ١١) : ) : ابن برھان ابن برھان ( ( شرح اللمع شرح اللمع ))٢٢((
. . ٧٩٧٩و و ٦٤٦٤/ / ٨٨: : شرح المفصل شرح المفصل : : ، وینظر ، وینظر ٢٠٩٢٠٩––٢٠٨٢٠٨/ / ١١: : اإلنصاف في مسائل الخالف اإلنصاف في مسائل الخالف ))٣٣((
. . ٣٦٣٣٦٣/ / ١٠١٠: : خزانة األدب خزانة األدب : : ینظر ینظر . . ٦٢٦٢/ / ٨٨: : شرح المفصل شرح المفصل ))٤٤((
. . ١٦١٦/ / ١١: : خزانة األدب خزانة األدب : : وینظر وینظر . . ٧٩٧٩/ / ٨٨: : المصدر السابق المصدر السابق ))٥٥((
. . ٣٨٥٣٨٥/ / ١١: : مغني اللبیب مغني اللبیب ))٦٦((
. . ١٧١١٧١/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . ٦١٨٦١٨و و ١٣٢١٣٢: : الجنى الداني الجنى الداني : : ینظر ینظر ))٨٨((
. . تقدم تقدم كما كما ٣٨٥٣٨٥و و ٣٠٧٣٠٧/ / ١١: : مغني اللبیب مغني اللبیب : : ینظر ینظر ))٩٩((
. . ٣٠٦٣٠٦/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : : : ینظر ینظر ))١٠١٠((
. . ٣٨٣٨/ / ٤٤: : واألشباه والنظائر واألشباه والنظائر . . ٥٠٦٥٠٦/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))١١١١((
. . ٣٦٣٣٦٣و و ٣٦٢٣٦٢و و ١٦١٦/ / ١١: : خزانة األدب خزانة األدب : : ینظر ینظر ))١٢١٢((
. . ٤٣٨٤٣٨/ / ١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان : : ینظر ینظر ))١٣١٣((
. . ١١٣١١٣) : ) : عبد الھادي الفضلي عبد الھادي الفضلي ( ( الالمات الالمات : : ینظر ینظر ))١٤١٤((



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٨١٢٨١

) : ) : فـي تفسـیره فـي تفسـیره ( ( وهـذا نـص إمـام الكـوفیین الفـراء وهـذا نـص إمـام الكـوفیین الفـراء : (( : (( وأورد البغدادي قول الفراء جاء فیهوأورد البغدادي قول الفراء جاء فیه
نما نصبت العرب إذ شددت نونها ألن أصلها إن ، وزیدت على إنَّ  ٕ نما نصبت العرب إذ شددت نونها ألن أصلها إن ، وزیدت على إنَّ وا ٕ فصارتا جمیعـًا فصارتا جمیعـًا وكافٌ وكافٌ المٌ المٌ وا

**ولكنني من حبها لكمیُد ولكنني من حبها لكمیُد * * : : ال ترى أن الشاعر قال ال ترى أن الشاعر قال أأحرفًا واحدًا ، حرفًا واحدًا ، 
..))١١(())))، وهي فیما وصلت به من أولها ، وهي فیما وصلت به من أولها ))إنَّ إنَّ ( ( معناهامعناهاأنَّ أنَّ فلم تدخل الالم إالَّ فلم تدخل الالم إالَّ 

عقیــل فــي ذكــر البیــت كــامًال دون غیــره مــن النحــاة، فــأكثرهم عقیــل فــي ذكــر البیــت كــامًال دون غیــره مــن النحــاة، فــأكثرهم بــنبــنٱٱد د وممــا تقــدم نالحــظ تفــرُ وممــا تقــدم نالحــظ تفــرُ 
ــ ــاكتفــوا بــذكر عجــزه دون صــدره ألنهــم ال یعرفــون لــه تتمــة ُت ذكر ، وهنــاك تســاؤالت كثیــرة طرحهــا ذكر ، وهنــاك تســاؤالت كثیــرة طرحهــا اكتفــوا بــذكر عجــزه دون صــدره ألنهــم ال یعرفــون لــه تتمــة ُت

هـــذا الوجـــه ممـــا نقلـــه الشـــارح هـــذا الوجـــه ممـــا نقلـــه الشـــارح وال نـــدري روایـــة الصـــدر علـــىوال نـــدري روایـــة الصـــدر علـــى: (( : (( الشـــرح أوجزهـــا فـــي قولـــه الشـــرح أوجزهـــا فـــي قولـــه قـــققـــقمحمح
العالمة ، أم وضعه من عند نفسه ، أم مما أضـافه بعـض الـرواة قـدیمًا لتكمیـل البیـت غیـر متـدبر العالمة ، أم وضعه من عند نفسه ، أم مما أضـافه بعـض الـرواة قـدیمًا لتكمیـل البیـت غیـر متـدبر 

ذا كــان الشــارح هـــو الــذي رواه فمــن أي المصــادر ؟ مـــع لمــا یجــره هــذا الفعــل مـــن عــدم الثقــة لمــا یجــره هــذا الفعــل مـــن عــدم الثقــة  ٕ ذا كــان الشــارح هـــو الــذي رواه فمــن أي المصــادر ؟ مـــع ، وا ٕ ، وا
..))٢٢(())))أوله أوله عرف عرف تضافر العلماء من قبله ومن بعده على ما ذكرنا من أنه ال یُ تضافر العلماء من قبله ومن بعده على ما ذكرنا من أنه ال یُ 

مـن هـذا الشـاهد مـن هـذا الشـاهد ویؤخـذ ویؤخـذ : (( : (( قولـه قولـه بببـه البغـدادي بـه البغـدادي ولإلجابة على هـذه التسـاؤالت نـرد بمـا ردَّ ولإلجابة على هـذه التسـاؤالت نـرد بمـا ردَّ 
ال فال ، ولهـذا كانـت أبیـات سـیبویه ر من ثقة یعتمد علیه قُ ر من ثقة یعتمد علیه قُ دَ دَ المجهول قائله وتتمته ، إن صَ المجهول قائله وتتمته ، إن صَ  ٕ ال فال ، ولهـذا كانـت أبیـات سـیبویه بل ، وا ٕ بل ، وا

قائلوها ، ومـا عیـب قائلوها ، ومـا عیـب للبیاتًا عدیدة جهبیاتًا عدیدة جهأأأصح الشواهد ، اعتمد علیها خلف بعد سلف ، مع أن فیها أصح الشواهد ، اعتمد علیها خلف بعد سلف ، مع أن فیها 
..))٣٣(())))بها ناقولها بها ناقولها 

: : عقیل بقول الشاعر عقیل بقول الشاعر بنبنٱٱواستكماًال لهذه المسألة ، استشهد واستكماًال لهذه المسألة ، استشهد 
ــــاَلى ، َفَقــــالوُا  َج وا َع ـــرُّ ــــاَلى ، َفَقــــالوُا َم َج وا َع ـــرُّ ؟: : َم ْم ــــیِّدُك ــــفُ َس ْی ؟َك ْم ــــیِّدُك ــــفُ َس ْی ــــــــَألوُا َك ــــــــنْ َس ــــــــاَل َم ــــــــَألوُا َفَق ــــــــنْ َس ــــــــاَل َم ــــــــودا: : َفَق ُه جْ ــــــــى َلَم َس ــــــــوداأْم ُه جْ ــــــــى َلَم َس ..))٤٤((أْم

..))٥٥((وعده شاذاً وعده شاذاً ))أمسى أمسى ( ( على دخول الم االبتداء في خبر على دخول الم االبتداء في خبر 
شــذوذًا ألنهــا ال تــدخل شــذوذًا ألنهــا ال تــدخل ) ) أمســى أمســى ( ( حیــث زیــدت الــالم فــي خبــر حیــث زیــدت الــالم فــي خبــر ) ) لمجهــودا لمجهــودا ( ( شــاهده قولــه شــاهده قولــه و و 

..))٦٦((عند البصریین وخرجوه هنا على أن الالم زائدةعند البصریین وخرجوه هنا على أن الالم زائدة) ) إن إن ( ( على خبر غیر على خبر غیر 
ســـر ســـر ( ( جـــاء فـــي جـــاء فـــي ،،شـــذوذاً شـــذوذاً ) ) أمســـى أمســـى ( ( قـــد أدخلـــت فـــي خبـــر قـــد أدخلـــت فـــي خبـــر ) ) الـــالم الـــالم ( ( جنـــي أن جنـــي أن بـــنبـــنٱٱویـــرى ویـــرى 

بن الحسن عن أحمد بن یحیى ، وأنشـدناه أبـو بن الحسن عن أحمد بن یحیى ، وأنشـدناه أبـو قرأت على أبي بكر محمد قرأت على أبي بكر محمد ) : (( ) : (( صناعة اإلعراب صناعة اإلعراب 
: : علي علي 

ـــ ـــَم ـــالوا ىىجـــالجـــالوا عُ وا عُ رُّ رُّ َم ـــالوا ، فق ـــكیـــفَ كیـــفَ : : ، فق ـــصَ ُهـــــــــودا: : َقـــــــــاَل الـــــــــذي ســـــــــألوا َقـــــــــاَل الـــــــــذي ســـــــــألوا ؟؟كمْ كمْ بِ بِ احُ احُ صَ جْ ســـــــــى َلَم ُهـــــــــوداأَم جْ ســـــــــى َلَم أَم

. . ٣٦٢٣٦٢/ / ١٠١٠: : األدب  األدب  خزانة خزانة ))١١((
) .) .٩٩٩٩((، تعلیق المحقق على الشاھد المرقم بـ ، تعلیق المحقق على الشاھد المرقم بـ ١٦٨١٦٨/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل ))٢٢((
. . ١٦١٦/ / ١١: : خزانة األدب خزانة األدب ))٣٣((
))١٥٥١٥٥: : : : ))٤٤

 : :٣١٠٣١٠/ / ٢٢: : . . ٨٧٨٧: : . . ٤٤٢٩٢٩: : . . ٣١٠٣١٠/ / ٢٢ . .
. . ٢١٥٢١٥/ / ٢٢: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٩٦٩٦/ / ١١: : معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة : : ینظر ینظر 

. . ١٦٨١٦٨/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٧٦٧٦: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٧٥٧٥: : وشرح الجرجاوي وشرح الجرجاوي . . ٣٢٧٣٢٧/ / ١٠١٠: : خزانة األدب خزانة األدب : : ینظر ینظر ))٦٦((
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..))١١(())))وهذا كله شاذ وهذا كله شاذ ...... ...... 
) ) لكــنَّ لكــنَّ ( ( تتمــة لمــا بــدؤه فــي مســألة زیــادة الــالم فــي خبــر تتمــة لمــا بــدؤه فــي مســألة زیــادة الــالم فــي خبــر ) ) شــرحه شــرحه ( ( برهــان فــي برهــان فــي بــنبــنٱٱوأنشــد وأنشــد 

: : یرید إنشاد ثعلب یرید إنشاد ثعلب ––ه ه مثل إنشادمثل إنشاد: : فقال فقال 
ـــالوا  ـــالى ، َفَق َج وا َع ـــرُّ ـــالوا َم ـــالى ، َفَق َج وا َع ـــرُّ ؟: : َم ِبكْم ـــاُح ؟كیـــفَ صَ ِبكْم ـــاُح ُهـــــــــودا: : َقـــــــــاَل الـــــــــذَّي ســـــــــأُلوا َقـــــــــاَل الـــــــــذَّي ســـــــــأُلوا كیـــفَ صَ جْ ســـــــــى َلَم ُهـــــــــوداأَم جْ ســـــــــى َلَم أَم

::بعضهم بعضهم ))٢٢((یعیش مجيء الالم زائدة في مثل إنشادیعیش مجيء الالم زائدة في مثل إنشادبنبنٱٱوجوزَّ وجوزَّ 
ـــالوا  ـــالى ، َفَق َج وا ُع ـــرُّ ـــالوا َم ـــالى ، َفَق َج وا ُع ـــرُّ ؟: : َم ِبكْم ـــاُح ؟كیـــفَ صَ ِبكْم ـــاُح هُــــــودا: : قَـــــاَل الــــــذي ســــــأُلوا قَـــــاَل الــــــذي ســــــأُلوا كیـــفَ صَ جْ ســــــى َلَم هُــــــوداأَم جْ ســــــى َلَم ..))٣٣((أَم

باالستشــــهاد بالبیــــت المتقــــدم ، واكتفــــى بــــإیراد عجــــز باالستشــــهاد بالبیــــت المتقــــدم ، واكتفــــى بــــإیراد عجــــز ) ) المغنــــي المغنــــي ( ( فــــالح فــــي فــــالح فــــي بــــنبــــنٱٱوتابعــــه وتابعــــه 
..))٤٤((أمس لمجهودأمس لمجهود: : قال الذي تسألوا قال الذي تسألوا : ............                : ............                البیت البیت 

: : بروایة بروایة ) ) شرحه شرحه ( ( واألشمولي في واألشمولي في 
ــفقــالَ فقــالَ -------------------------------------- ــمــن ُس ..))٥٥((وا أمســى لمجهــوداوا أمســى لمجهــودالُ لُ ئِ ئِ مــن ُس

..))٥٥((لمجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودالمجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا
ـ( ( أن روایة األشموني أن روایة األشموني وذكر الصبان وذكر الصبان  ـفقال مـن ُس بالبنـاء للفاعـل والعائـد محـذوف أي بالبنـاء للفاعـل والعائـد محـذوف أي ) ) لوا لوا ئُ ئُ فقال مـن ُس

مــن ســألوه ، أو للمفعــول وهــذا أقــرب لمســاعدة الرســم لــه ألن الهمــزة مكتوبــة بصــورة الیــاء ولــو كــان مــن ســألوه ، أو للمفعــول وهــذا أقــرب لمســاعدة الرســم لــه ألن الهمــزة مكتوبــة بصــورة الیــاء ولــو كــان 
ن كــان فــي األول مراعــاة لفــظ مــن  ٕ ن كــان فــي األول مراعــاة لفــظ مــن مبنیــًا للفاعــل لكتبــت بصــورة األلــف ولعــدم إحواجــه الــى تقــدیر وا ٕ مبنیــًا للفاعــل لكتبــت بصــورة األلــف ولعــدم إحواجــه الــى تقــدیر وا

وا وا مرُّ مرُّ ::دعاء البعض أولویة األول غیر مسلم وصدر البیت دعاء البعض أولویة األول غیر مسلم وصدر البیت ااراعاة معناه فراعاة معناه فوهو أكثر من موهو أكثر من م
))٦٦((جالى فقالوا كیف سیدكم جالى فقالوا كیف سیدكم عَ عَ 

مـع بیـت مـع بیـت ) ) آخـر الجـزء الثالـث مـن آمالیـهآخـر الجـزء الثالـث مـن آمالیـه((وهذا البیت أنشده ثعلب في وهذا البیت أنشده ثعلب في : (( : (( یقول البغدادي یقول البغدادي 
: : بعده ، وهو بعده ، وهو 

ــ ــَی ــنَ نَ ا ویــحَ ا ویــحَ َی ــفسِ ــفسِ ــي ِم وداودامــدُ مــدُ مَ مَ األقــوامَ األقــوامَ علــى أصــولِ علــى أصــولِ ســتْ ســتْ یَ یَ قِ قِ ظلمــةٍ ظلمــةٍ مُ مُ بــراءَ بــراءَ غَ غَ نْ نْ ي ِم
مـروا سـراعًا ، وهـو جمـع مـروا سـراعًا ، وهـو جمـع ) : ) : في كتـاب الشـعر في كتـاب الشـعر ( ( ، ورواه أبو علي ، ورواه أبو علي ) ) عجالى عجالى : ( : ( ورواه العیني ورواه العیني 

..))٧٧(())))سریع سریع 

. . ٥٧٥٧/ / ٢٢: : سر صناعة اإلعراب سر صناعة اإلعراب ))١١((
: : أنشده ثعلب من غیر نسبة الى قائل ، وھكذا تناقلھ العلماء إنشاده عنھ ، ولم ینسبوه وبعده أنشده ثعلب من غیر نسبة الى قائل ، وھكذا تناقلھ العلماء إنشاده عنھ ، ولم ینسبوه وبعده ))٢٢((

مدُوداً  ِ مَ ِ األقوام ْ على أصول مدُوداً یا ویح نفسي من غبراء مظلمة          قِیسَت ِ مَ ِ األقوام ْ على أصول یا ویح نفسي من غبراء مظلمة          قِیسَت
. . ٨٧٨٧و و ٦٤٦٤/ / ٨٨: : شرح المفصل شرح المفصل : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ١١٧٤٧٤––١٧٣١٧٣/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ٣٠٧٣٠٧/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٤٣٨٤٣٨/ / ١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان ))٦٦((
. . ٣٢٨٣٢٨––٣٢٧٣٢٧/ / ١٠١٠: : خزانة األدب خزانة األدب ))٧٧((
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بـنبـنٱٱوهذا البیت شـائع فـي كتـب النحـو ، ذكـره أبـو علـي فـي غالـب كتبـه ، ووهذا البیت شـائع فـي كتـب النحـو ، ذكـره أبـو علـي فـي غالـب كتبـه ، و: (( : (( وأضاف وأضاف 
..))١١(())))أعلم بقائله أعلم بقائله واهللاواهللا. . جني ، وكلهم یرویه عن ثعلب ، وثعلب أنشده غیر معزو الى أحد جني ، وكلهم یرویه عن ثعلب ، وثعلب أنشده غیر معزو الى أحد 

عــن بقیــة النحــاة الــذین ســبقوه أو عــن بقیــة النحــاة الــذین ســبقوه أو ) ) بكمبكمصــاحُ صــاحُ ((بــدًال مــن بــدًال مــن ) ) كمكمســیدُ ســیدُ ((عقیــل بروایــة عقیــل بروایــة بــنبــنٱٱوتفــرد وتفــرد 
..))٢٢((أن هذه الروایة لم تؤثر في المسألة التي جاء ألجلها الشاهد المذكورأن هذه الروایة لم تؤثر في المسألة التي جاء ألجلها الشاهد المذكورالذین لحقوا به ، إالَّ الذین لحقوا به ، إالَّ 

ي شــرحه علــى األلفیــة ي شــرحه علــى األلفیــة عقیــل فــعقیــل فــبــنبــنٱٱأمــا المســألة الرابعــة فــي هــذا البــاب والتــي استشــهد لهــا أمــا المســألة الرابعــة فــي هــذا البــاب والتــي استشــهد لهــا 
المفتوحـة تعمـل المفتوحـة تعمـل ) ) أنَّ أنَّ ((حـین تخفـف حـین تخفـف : : ، قال ، قال )) )) المفتوحة الهمزة وعملها المفتوحة الهمزة وعملها ) ) نَّ نَّ أَ أَ ((تخفیف تخفیف (( (( فهي مسألة فهي مسألة 

كانت كانت --، وأن یكون خبرها وسواء ، وأن یكون خبرها وسواء ضمیر الشأن محذوفاً ضمیر الشأن محذوفاً سمهاسمهاٱٱغالبًا ، ولعملها شروط ، أن یكون غالبًا ، ولعملها شروط ، أن یكون 
ضـمیر الشـأن ضـمیر الشـأن سـمهاسـمهاٱٱن الثقیلـة ، ون الثقیلـة ، ومخففـة مـمخففـة مـ))إنْ إنْ ((ــ؛ فـ؛ فـقـائمٌ قـائمٌ زیـدٌ زیـدٌ ت أنْ ت أنْ ممعلعل: : نحو نحو ––سمیة أو فعلیة سمیة أو فعلیة ٱٱ

علمـت أنـه علمـت أنـه : : والتقـدیر والتقـدیر ،،))أنأن((سـمیة فـي موضـع رفـع خبـر سـمیة فـي موضـع رفـع خبـر ٱٱجملـة جملـة قـائمٌ قـائمٌ أنـه ، وزیـدٌ أنـه ، وزیـدٌ : : محـذوف تقـدیره محـذوف تقـدیره 
، ، ))٣٣((ال ضـمیر شـأنال ضـمیر شـأن،،المخففـة أحیانـًا ضـمیرًا بـارزاً المخففـة أحیانـًا ضـمیرًا بـارزاً ) ) أنأن((سـم سـم ااوقد خـالف األصـل أن جـاء وقد خـالف األصـل أن جـاء . . زید قائم زید قائم 

: : كقوله كقوله 
ــــــفَ فَ  ــــــَل ــــــَأ◌َ َأ◌َ وْ وْ َل ــــــْن ــــــكِ كِ ْن ــــــِف ــــــِف ــــــي َی ــــــالرَّ الرَّ مِ مِ وْ وْ ي َی ــــــَخ ــــــاءِ اءِ َخ ــــــَس يينَ نَ تِ تِ لْ لْ أَ أَ َس

ـــــــــــأبْ أبْ مْ مْ َلـــــــــــَلـــــــــــكِ كِ َقـــــــــــَقـــــــــــالَ الَ طَ طَ  ـــــــــــَخ ـــــــــــوأَ وأَ لُ لُ َخ ـــــــــــْن ِ ْن ِ ت ـــــــــــت ـــــــــــصَ ..))٤٤((یقُ یقُ دِ دِ صَ
ـأَ أَ ( ( موطن الشاهد فیـه هـو موطن الشاهد فیـه هـو فف ـْن رًا بـارزًا رًا بـارزًا ضـمیضـمیسـمهاسـمهاٱٱالمخففـة وبـرز المخففـة وبـرز ) ) أنْ أنْ ( ( حیـث أعملـت حیـث أعملـت ) ) كِ كِ ْن

المحـذوف ضـمیرًا غائبـًا وأن المحـذوف ضـمیرًا غائبـًا وأن سـمهاسـمهاٱٱیكـون یكـون ضمیر الشأن ، وهذا شاذ للضرورة ألن الواجـب فیـه أنَّ ضمیر الشأن ، وهذا شاذ للضرورة ألن الواجـب فیـه أنَّ 
..))٥٥((ملةملةیكون ضمیر شأن ، ویكون خبرها جیكون ضمیر شأن ، ویكون خبرها ج

تخفیـــف إن تخفیـــف إن ( ( جنـــي مـــن البیـــت المتقـــدم للتـــدلیل علـــى مســـألة نحویـــة تقـــوم علـــى جنـــي مـــن البیـــت المتقـــدم للتـــدلیل علـــى مســـألة نحویـــة تقـــوم علـــى بـــنبـــنٱٱأفـــاد أفـــاد 
ضــمار یــرد األشــیاء الــى ضــمار یــرد األشــیاء الــى االاالخففهــا وأعملهــا فــي المضــمر ، وهــذا بعیــد ألن خففهــا وأعملهــا فــي المضــمر ، وهــذا بعیــد ألن : (( : (( ، قــال ، قــال ) ) وعملهــا وعملهــا 

یثقلهـا ، ولكنـه حمـل المضـمر علـى المظهـر ، یثقلهـا ، ولكنـه حمـل المضـمر علـى المظهـر ، أن أن أصولها ، وكان حكمه إذا أعملها فـي المضـمر أصولها ، وكان حكمه إذا أعملها فـي المضـمر 
. . ، مستشهدین لذلك بلفظ البیت المتقدم ، مستشهدین لذلك بلفظ البیت المتقدم ))٨٨((، واألنباري، واألنباري))٧٧((، وتابعه في ذلك الهروي، وتابعه في ذلك الهروي))٦٦(())))وهو شاذوهو شاذ
. . المتقدم المتقدم 

. . ٣٢٨٣٢٨/ / ١٠١٠: : المصدر السابق المصدر السابق ))١١((
. . ٣٢٨٣٢٨/ / ١٠١٠: : وخزانة األدب وخزانة األدب . . ١٦٨١٦٨/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ١٧٧١٧٧/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٣٣((
، وشرح ، وشرح ٣١٣١/ / ٢٢: : : : البیت بال نسالبیت بال نس))٤٤((

) . ) . أنسن((٣٠٣٠/ / ١٣١٣و و ) ) صدقصدق((١٩٤١٩٤/ / ١٠١٠و و ) ) حررحرر((١٨١١٨١/ / ٤٤: : ١٠٥١٠٥/ / ١١: : 
العروس . . ٣١١٣١١/ / ١١: :  تاج  العروس و تاج  / / ١١::: : ) . ) . حرر((٥٧٣٥٧٣/ / ١٠١٠: : و

. . ١٨٥١٨٥/ / ٥٥: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٢٤٧٢٤٧
. . ٧٨٧٨: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٧٨٧٨: : وشرح الجرجاوي وشرح الجرجاوي . . ٤٢٦٤٢٦/ / ٥٥: : خزانة األدب خزانة األدب : : ینظر ینظر ))٥٥((
..١٢٩١٢٩––١٢٨١٢٨/ / ٣٣: : المنصف المنصف ))٦٦((
. . ٥٥٥٥––٥٤٥٤: : األزھیة في علم الحروف األزھیة في علم الحروف : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . ٢٠٥٢٠٥/ / ١١: : األنصاف األنصاف : : ینظر ینظر ))٨٨((
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قـــال صـــاحب قـــال صـــاحب ) : (( ) : (( شـــرحه شـــرحه ( ( یعـــیش قـــول الزمخشـــري وعلـــق علیـــه ، جـــاء فـــي یعـــیش قـــول الزمخشـــري وعلـــق علیـــه ، جـــاء فـــي بـــنبـــنٱٱوأورد وأورد 
ویقــع ویقــع إعمــاالً إعمــاالً ومــن العــرب مــن یعملهــا ، والمكســورة أكثــر ومــن العــرب مــن یعملهــا ، والمكســورة أكثــر ) ) فیبطــل عملهــا فیبطــل عملهــا ))ننأأ((وتخفــفوتخفــف( ( الكتــاب الكتــاب 

عـل والفعـل الواقـع بعـد المكسـورة یجـب أن یكـون مـن األفعـال الداخلـة علـى المبتـدأ عـل والفعـل الواقـع بعـد المكسـورة یجـب أن یكـون مـن األفعـال الداخلـة علـى المبتـدأ بعدها االسـم والفبعدها االسـم والف
والخبر ، وجوز الكوفیون غیره ، وتلزم المكسورة في خبرها والمفتوحة یعوض عما ذهب منهـا أحـد والخبر ، وجوز الكوفیون غیره ، وتلزم المكسورة في خبرها والمفتوحة یعوض عما ذهب منهـا أحـد 

. . ، واستشهد لقوله بالبیت المتقدم ، واستشهد لقوله بالبیت المتقدم ))١١(())))األحرف األربعة حرف النفي وقد وسوف والسین األحرف األربعة حرف النفي وقد وسوف والسین 
فـــالح فـــي فـــالح فـــي بـــنبـــنٱٱ، و، و))٢٢(())المقـــربالمقـــرب((عصـــفور فـــي عصـــفور فـــي بـــنبـــنٱٱواالستشـــهاد للمســـألة واالستشـــهاد للمســـألة وتـــابعهم فـــي ذلـــكوتـــابعهم فـــي ذلـــك

المفتوحـة فـي الظـاهر المفتوحـة فـي الظـاهر ) ) إنَّ إنَّ ((إعمـالإعمـالالمكسورة ورد في القرآن ، وأمـا المكسورة ورد في القرآن ، وأمـا ) ) إنَّ إنَّ ((إعمالإعمالفذكر أن فذكر أن ) ) المغنيالمغني((
..))٣٣((فورد في الشعر ، واستشهد بلفظ الشاهد المتقدمفورد في الشعر ، واستشهد بلفظ الشاهد المتقدم

، واألشـموني فـي ، واألشـموني فـي ))٥٥(())اللبیـباللبیـبمغنـي مغنـي ((هشـام فـي هشـام فـي بـنبـنٱٱ، و، و))٤٤(())الجنى الدانيالجنى الداني((وكذا المرادي في وكذا المرادي في 
نَّ : (( : (( في شرحه إذ قال في شرحه إذ قال  ٕ نَّ وا ٕ اسـتكن ، بمعنـى اسـتكن ، بمعنـى الذي هو ضمیر الشـأن الذي هو ضمیر الشـأن سمهاسمهاٱٱــالمفتوحة فالمفتوحة ف) ) أنَّ أنَّ ((تخفف تخفف وا

، وأیضـًا فهـو ضـمیر نصـب ، وأیضـًا فهـو ضـمیر نصـب ففحذف من اللفـظ وجوبـًا ، ونـوي وجـوده ، ال أنهـا تحملتـه ألنهـا حـر حذف من اللفـظ وجوبـًا ، ونـوي وجـوده ، ال أنهـا تحملتـه ألنهـا حـر 
::وله وله وهو غیر ضمیر الشأن في قوهو غیر ضمیر الشأن في قسمهاسمهاٱٱوأما بروز وأما بروز . . النصب ال تستكن النصب ال تستكن ئرئروضماوضما

ــــــَألِتني ــــــاِء َس ِم الرََّخ ــــــوْ ــــــي َی ــــــكِ ِف ْن ــــــوْ َأَ◌ ــــــَألِتنيَفَل ــــــاِء َس ِم الرََّخ ــــــوْ ــــــي َی ــــــكِ ِف ْن ــــــوْ َأَ◌ یقُ َفَل ِد لْ وَأْنتِ صَ َخ یقُ َطَالَقكِ َلْم أْب ِد لْ وَأْنتِ صَ َخ َطَالَقكِ َلْم أْب
..))٧٧((صدرهصدره، وكذا ذكره السیوطي مكتفیًا ب، وكذا ذكره السیوطي مكتفیًا ب..))٦٦(())))فضرورة فضرورة ...... ...... 

في شرحه لسورة الحجر عنـد الكـالم في شرحه لسورة الحجر عنـد الكـالم أما البغدادي فقد استشهد بقول الفراء في هذه المسألة أما البغدادي فقد استشهد بقول الفراء في هذه المسألة 
وقـد خففـت العـرب النـون مـن أن الناصـبة ثـم انفـذوا لهـا وقـد خففـت العـرب النـون مـن أن الناصـبة ثـم انفـذوا لهـا : (( : (( ایة ، وهـذا نصـه ایة ، وهـذا نصـه الوقالوق) ) نوننون((علىحذف علىحذف 

بــــدل بــــدل ) ) فراقـــكفراقـــك((المتقـــدم بروایـــة المتقـــدم بروایـــة ، واستشـــهد لقولـــه بقـــول الشـــاعر، واستشـــهد لقولـــه بقـــول الشـــاعر))٨٨(())))عملهـــا ، وهـــي أشـــد مـــن ذا عملهـــا ، وهـــي أشـــد مـــن ذا 
) . ) . طالقكطالقك((

بـــنبـــنٱٱونقـــل ونقـــل . . وظـــاهره أنهـــا تعمـــل مطلقـــًا كالمثقلـــة وظـــاهره أنهـــا تعمـــل مطلقـــًا كالمثقلـــة : (( : (( أمـــا رأي البغـــدادي فكـــان فـــي قولـــه أمـــا رأي البغـــدادي فكـــان فـــي قولـــه 
عماللــم یســمع مــن العــرب تخفیــف أن و لــم یســمع مــن العــرب تخفیــف أن و ) : ) : شــرح أبیــات المفصــلشــرح أبیــات المفصــل((فــي فــي . . ههالمســتوفي عنــالمســتوفي عنــ ٕ عمالا ٕ هــا إال مــع هــا إال مــع ا

..))٩٩(())))ولكن إذا خففوها رفعوا ولكن إذا خففوها رفعوا . . المكنى ، ألنه ال یتبین فیه اإلعراب ، فأما مع الظاهر فال المكنى ، ألنه ال یتبین فیه اإلعراب ، فأما مع الظاهر فال 

. . ٧٣٧٣و و ٧١٧١/ / ٨٨: : شرح المفصل شرح المفصل ))١١((
. . ١٢٢١٢٢: : المقرب المقرب : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ٣٨١٣٨١/ / ١٠١٠: : خزانة األدب خزانة األدب : : وینظر وینظر . . ٢٢١٢٢١/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ٢١٨٢١٨: : الجنى الداني الجنى الداني : : ینظر ینظر ))٤٤((
لمسالك : : . . ٤٦٤٦/ / ١١: : : : ))٥٥(( ا لمسالك أوضح  ا ::أوضح 

. . ١٧٨١٧٨: : وشرح قطر الندىوشرح قطر الندى. . ٢٦٥٢٦٥/ / ١١
. . ٣١٩٣١٩/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني ))٦٦((
. . ٢٦٢٢٦٢و و ٢٣٨٢٣٨//٥٥: : ، واالشباه والنظائر ، واالشباه والنظائر ٥١٤٥١٤//١١: : جمع الھوامع جمع الھوامع : : ینظرینظر))٧٧((
..٤٢٦٤٢٦/ / ٥٥: : خزانة األدب خزانة األدب )   )   ٨٨((
. . ٤٢٧٤٢٧/ / ٥٥: : المصدر السابق المصدر السابق ))٩٩((
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٢٨٥٢٨٥

عن الكوفیین زعمهم أنها إذا خففت ال تعمل عن الكوفیین زعمهم أنها إذا خففت ال تعمل ) ) المغنيالمغني((هشام نقل في هشام نقل في بنبنٱٱمن هذا تعلم أن من هذا تعلم أن 
..))١١((إذا كان ظاهرًا لم تعملإذا كان ظاهرًا لم تعملسمهاسمهاٱٱحیح ، وتحریر المقام أن حیح ، وتحریر المقام أن شیئًا ، وهذا غیر صشیئًا ، وهذا غیر ص

، فجعـل الخطـاب للمـذكر ، وهـذا ناشـئ مـن عـدم ، فجعـل الخطـاب للمـذكر ، وهـذا ناشـئ مـن عـدم ) ) طالقـكطالقـك((بـدل بـدل ) ) فراقك فراقك ( ( وروى بعضهم وروى بعضهم 
: : ، وهو ، وهو ))٢٢((اطالعهم على البیت الثانياطالعهم على البیت الثاني

ـــــــــزویجٌ دَّ دَّ مـــــــــا رُ مـــــــــا رُ فَ فَ  ـــــــــزویجٌ ت ـــــــــه شـــــــــهادةُ لِ لِ عَ عَ ت ـــــــــه شـــــــــهادةُ ی ـــــــــدَّ دَّ رُ رُ الَ الَ وَ وَ ی ـــــــــِم ـــــــــعـــــــــدِ عـــــــــدِ بَ بَ نْ نْ ِم ـــــــــالَح ِ رَ رَ الَح ِ ار ـــــــــقُ ار ـــــــــقُ عتی عتی
، ، أراد قبل إحكام عقد النكاحأراد قبل إحكام عقد النكاح) ) خاء خاء یوم الر یوم الر ( ( لزوجته في طلبها الطالق ، و لزوجته في طلبها الطالق ، و فالبیت خطاب فالبیت خطاب 

..))٣٣((بدلیل البیت الثانيبدلیل البیت الثاني
..))٤٤((والبیتان مما أنشده الفراء في معانیه ولم یعزهما ألحدوالبیتان مما أنشده الفراء في معانیه ولم یعزهما ألحد

جملة فعلیـة ، وذكرنـا جملة فعلیـة ، وذكرنـا ) ) أنْ أنْ ((عقیل مجيء خبر عقیل مجيء خبر بنبنٱٱناقش ناقش ––) ) أنَّ أنَّ ((مسألة تخفیف مسألة تخفیف والمسألة ذاتها والمسألة ذاتها 
جملـة جملـة إذا جـاء خبرهـا إذا جـاء خبرهـا : : عقیـل عقیـل بـنبـنٱٱفعلیـة ، قـال فعلیـة ، قـال ممسـمیة أسـمیة أٱٱجملـة سـواء كانـت جملـة سـواء كانـت خبرهـا یجـي خبرهـا یجـي سابقًا أنَّ سابقًا أنَّ 

ء لـم تحـتج الـى فاصـل بینهـا ء لـم تحـتج الـى فاصـل بینهـا ، أو متصرفًا للدعا، أو متصرفًا للدعا--جامد جامد ––ف ف ر ر سمیة ، أو فعلیه فعلها غیر متصسمیة ، أو فعلیه فعلها غیر متصاا
قصـد قصـد ، ویفصـل بینهمـا بحـرف النفـي إذا ، ویفصـل بینهمـا بحـرف النفـي إذا ))قـائمقـائمزیـدُ زیـدُ أنْ أنْ علمتُ علمتُ ((: : سمیة قولنا سمیة قولنا ، فمثال اال، فمثال اال) ) أنْ أنْ ((وبین وبین 
وَن ::ه تعـالى ه تعـالى نحـو قولـنحـو قولـ،،النفيالنفي ـِلُم ـْل أَنـُتم مُّسْ َه ـَو فـَ َأن الَّ ِإلَــَه ِإالَّ ُه وَن َو ـِلُم ـْل أَنـُتم مُّسْ َه ـَو فـَ َأن الَّ ِإلَــَه ِإالَّ ُه ، والفعلیـة فعلهـا غیـر ، والفعلیـة فعلهـا غیـر ))٥٥((َو
ــَعى ::قولــه تعــالى قولــه تعــالى فــيفــيففر ر متصــمتصــ ــا َس ــاِن ِإالَّ َم نَس ِْ َأن لَّــْيسَ ِلإل ــَعى َو ــا َس ــاِن ِإالَّ َم نَس ِْ َأن لَّــْيسَ ِلإل ف ف ر ر ، والفعلیــة فعلهــا متصــ، والفعلیــة فعلهــا متصــ))٦٦((َو

ــَة َأنَّ َغَضــبَ اللَّــِه َعلَ : : للــدعاء فــي قولــه تعــالى للــدعاء فــي قولــه تعــالى  َس اِم اْلَخ ــَة َأنَّ َغَضــبَ اللَّــِه َعلَ َو َس اِم اْلَخ ــاَو َه ــايـْ َه ، فــإن لــم یكــن للــدعاء ففیهــا ، فــإن لــم یكــن للــدعاء ففیهــا ))٧٧((يـْ
جـواز جـواز الـى الـى ومـنهم المصـنف ومـنهم المصـنف ونونخالف ، فذكر قوم أنه یجب الفصل بینهما إال قلـیًال ، وذهـب آخـر خالف ، فذكر قوم أنه یجب الفصل بینهما إال قلـیًال ، وذهـب آخـر 
) ) السـینالسـین((قد ، وحرف التنفیس قد ، وحرف التنفیس : : الفصل وتركه ، واألحسن الفصل ، والفصل بأحد أربعة أمور هي الفصل وتركه ، واألحسن الفصل ، والفصل بأحد أربعة أمور هي 

..))٨٨((، والنفي ، ولو، والنفي ، ولو) ) سوفسوف((و و 
::یقول الشاعر یقول الشاعر ) ) سوفسوف((س س ییففرها بحرف التنرها بحرف التنببوخوخ) ) أنأن((بین بین عقیل للفصل عقیل للفصل بنبنٱٱواستشهد واستشهد 

ـــــــــــــأعْ أعْ وَ وَ  ـــــــــــــَل ـــــــــــــعِ عِ فَ فَ مْ مْ َل ـــــــــــــْل ـــــــــــــمُ مُ ْل ـــــــــــــالَم ـــــــــــــفَ فَ نْ نْ یَ یَ ءِ ءِ رْ رْ الَم ـــــــــــــُع ــــــأنْ أنْ ه ه ُع ــــــَس ــــــفَ فَ وْ وْ َس ــــــَی ــــــَی ــــــأتي ُك ــــــلُّ لُّ أتي ُك ــــــَم َ دِ دِ ا ُقــــــا ُقــــــَم َ ر ..))٩٩((ر

. . ٤٢٧٤٢٧/ / ٥٥: : وخزانة األدب وخزانة األدب . . ٤٧٤٧/ / ١١: : مغني اللبیب مغني اللبیب : : ینظر ینظر ))١١((
..٤٢٨٤٢٨/ / ٥٥: : خزانة األدب خزانة األدب : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ٤٢٧٤٢٧/ / ٥٥: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ٤٢٩٤٢٩/ / ٥٥: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظر ینظر ))٤٤((
..١٤١٤آیة آیة : : سورة ھود سورة ھود ))٥٥((
. . ٣٩٣٩آیة آیة : : سورة النجم سورة النجم ))٦٦((
. . ٩٩آیة آیة : : سورة النور سورة النور ))٧٧((
. . ١٧٩١٧٩––١٧٨١٧٨/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٨٨((
بة في ))٩٩(( بة في ال نس . . ١٢٥١٢٥/ / ١١: : : : ال نس

عجم : : . . ٣١٣٣١٣/ / ٢٢: : . . ٣٧٧٣٧٧/ / ١١: : . . ٨٢٨٨٢٨/ / ٢٢: : شواھد المغني شواھد المغني  عجم م م
. . ١٠٧١٠٧/ / ٣٣: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ١٤٣١٤٣/ / ١١: : شواھد العربیة شواھد العربیة 
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٢٨٦٢٨٦

وخبرهــا الــذي هــو جملــة وخبرهــا الــذي هــو جملــة حیــث فصــل بــین أنْ حیــث فصــل بــین أنْ ) ) أن ســوف یــأتيأن ســوف یــأتي((ومــوطن الشــاهد فــي قولــه ومــوطن الشــاهد فــي قولــه 
قـال قـال : (( : (( ي هـذا الفصـل أقـوال ي هـذا الفصـل أقـوال وفـوفـ، ، ))١١(())سـوفسـوف((متصرف ولیس بدعاء بحرف التنفـیس متصرف ولیس بدعاء بحرف التنفـیس فعلیه فعلها فعلیه فعلها 

مـــع إحـــدى مـــع إحـــدى ســـمهاســـمهاٱٱنـــه واجـــب بینهمـــا لیكـــون الفاصـــل كـــالعوض عـــن المحـــذوف وهـــو نـــه واجـــب بینهمـــا لیكـــون الفاصـــل كـــالعوض عـــن المحـــذوف وهـــو قـــال قـــوم إقـــال قـــوم إ(( (( 
النونین أو لئال تلتبس بالمصدریة ، وقال قـوم مـنهم المصـنف إن الفصـل حسـن لمـا ذكـر وال یتـرك النونین أو لئال تلتبس بالمصدریة ، وقال قـوم مـنهم المصـنف إن الفصـل حسـن لمـا ذكـر وال یتـرك 

الفصــل الفصــل آخــر غیــرآخــر غیــرالفاصــل علــى كــال القــولین إال فــي ضــرورة ال فــي نثــر مــا لــم یكــن هنــاك فــارق الفاصــل علــى كــال القــولین إال فــي ضــرورة ال فــي نثــر مــا لــم یكــن هنــاك فــارق 
علمت أنْ علمت أنْ : : كوقوع أن بعد العلم أو رفع المضارع بعدها مع وقوعها بعد الظن فیترك الفاصل نحو كوقوع أن بعد العلم أو رفع المضارع بعدها مع وقوعها بعد الظن فیترك الفاصل نحو 

كــون الجملـة فعلیــة الــخ لالحتــراز عمــا إذا كــون الجملـة فعلیــة الــخ لالحتــراز عمــا إذا بب، وتقییــد الفصــل ، وتقییــد الفصــل زیــدٌ زیــدٌ یقـومَ یقـومَ أنْ أنْ ظننــتُ ظننــتُ : : ، ونحــو ، ونحــو قــائمٌ قــائمٌ زیـدٌ زیـدٌ 
هـذه الجمـل ال تقـع هـذه الجمـل ال تقـع سمیة أو فعلیة فعلها جامـد أو دعـاء فـال تحتـاج الـى فاصـل ألنسمیة أو فعلیة فعلها جامـد أو دعـاء فـال تحتـاج الـى فاصـل ألنٱٱكانت الجملة كانت الجملة 

..))٢٢(())))بعد أن الناصبة للمضارع بعد أن الناصبة للمضارع 
، كـان الموضـع ، كـان الموضـع هشام في كتبه ، فذكره في موضـعینهشام في كتبه ، فذكره في موضـعینبنبنٱٱوهو من الشواهد التي اعتمدها وهو من الشواهد التي اعتمدها 

عقیــل ، عقیــل ، بــنبــنٱٱ، ولكنــه استشــهد بــه علــى مســألة أخــرى غیــر التــي استشــهد لهــا ، ولكنــه استشــهد بــه علــى مســألة أخــرى غیــر التــي استشــهد لهــا ) ) المغنــيالمغنــي((األول فــي األول فــي 
فاستشهد بالبیت بلفظه المتقدم على األمور التي تمیز الجملـة المعترضـة مـن الحالیـة ، وكـان أحـد فاستشهد بالبیت بلفظه المتقدم على األمور التي تمیز الجملـة المعترضـة مـن الحالیـة ، وكـان أحـد 

..))٣٣(())جواز اقترانها بالفاءجواز اقترانها بالفاء((مستشهد لها بالبیت المتقدم هو مستشهد لها بالبیت المتقدم هو هذه األمور الهذه األمور ال
إذ اعتمده دلیًال إذ اعتمده دلیًال ) ) شرح شذور الذهبشرح شذور الذهب((لبیت له كان في لبیت له كان في أما الموضع الثاني الذي استشهد باأما الموضع الثاني الذي استشهد با

جملة أسمیة وفعلیـة جملة أسمیة وفعلیـة ) ) أنْ أنْ ((عقیل من وجوب كون خبر عقیل من وجوب كون خبر بنبنٱٱألة التي جاء ألجلها في شرح ألة التي جاء ألجلها في شرح على المسعلى المس
ن كـــان ن كـــان إ إ دعائیـــة ســـواء كـــان بخیـــر أو بشـــر ، أو كـــون فعلهـــا جامـــدًا ، فـــال إشـــكال فـــي الفصـــل ، و دعائیـــة ســـواء كـــان بخیـــر أو بشـــر ، أو كـــون فعلهـــا جامـــدًا ، فـــال إشـــكال فـــي الفصـــل ، و 

) ) السـین وسـوفالسـین وسـوف((حـرف التنفـیس حـرف التنفـیس ببالفصـل الفصـل : : متصرفًا لغیر الدعاء فمفصوًال بأحد أمـور، كـان أحـدها متصرفًا لغیر الدعاء فمفصوًال بأحد أمـور، كـان أحـدها 
، و ، و ))٥٥(())أوضـح المسـالكأوضـح المسـالك((ى هذه المسـألة فـي ى هذه المسـألة فـي إال أنه تطرق الإال أنه تطرق ال. . ))٤٤((اآلنفاآلنفبالبیت بالبیت ) ) سوفسوف((واستشهد لـ واستشهد لـ 

ذكر الفاصــل ذكر الفاصــل تفــى بــتفــى بــكك، لكنــه لــم یستشــهد لهــا بالبیــت المــذكور ، وا، لكنــه لــم یستشــهد لهــا بالبیــت المــذكور ، وا))٦٦(() ) شــرح قطــر النــدى شــرح قطــر النــدى ( ( ، و ، و ))٥٥((
للمســــألة المطروحــــة األشــــموني فــــي للمســــألة المطروحــــة األشــــموني فــــي وتابعــــه فــــي االستشــــهادوتابعــــه فــــي االستشــــهاد) . ) . الســــینالســــین((الفاصــــل بحــــرف التنفــــیس الفاصــــل بحــــرف التنفــــیس 

..))٧٧(())سوف سوف ( ( نفیس نفیس تتوخبرها بحرف الوخبرها بحرف ال) ) إنإن((صل بین صل بین وى البیت دلیًال على الفوى البیت دلیًال على الفور ور ) ) شرحهشرحه((
عقیل لما جاء من غیر فاصل على الرغم من كون جملة الخبر جملة فعلیة عقیل لما جاء من غیر فاصل على الرغم من كون جملة الخبر جملة فعلیة بنبنٱٱواستشهد واستشهد 

: : ، بقول الشاعر ، بقول الشاعر ))٨٨((فعلها متصرف لیس للدعاءفعلها متصرف لیس للدعاء

. . ٧٩٧٩::وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٧٩٧٩: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))١١((
. . الصفحة السابقة الصفحة السابقة : : سابق سابق المصدر الالمصدر ال))٢٢((
. . ٥٢٠٥٢٠/ / ٢٢: : مغني اللبیب مغني اللبیب ))٣٣((
. . ٣٦٦٣٦٦––٣٦٤٣٦٤: : شرح شذور الذھب شرح شذور الذھب ))٤٤((
..٢٦٧٢٦٧––٢٦٦٢٦٦/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ١٧٨١٧٨––١٧٧١٧٧: : شرح قطر الندى شرح قطر الندى : : ینظر ینظر ))٦٦((
. . ٤٥٥٤٥٥/ / ١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان : : وینظر وینظر . . ٣٢٢٣٢٢––٣٢١٣٢١/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . ١٧٩١٧٩/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل ::ینظر ینظر ))٨٨((



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٨٧٢٨٧

ــــــــــــــلِ لِ عَ عَ  ــــــــــــــُم ــــــــــــــیؤمَّ یؤمَّ وا أنْ وا أنْ ُم ــــــــــــــُل ــــــــــــــفَ فَ ونَ ونَ ُل ــــــــــــــَج ــــــقَ قَ واواادُ ادُ َج ــــــْب ــــــیُ یُ أنْ أنْ لَ لَ ْب ــــــْس ـــــــمِ مِ ظَ ظَ أعْ أعْ وا بِــــــوا بِــــــألُ ألُ ْس ـــــــُس ..))١١((لِ لِ ؤْ ؤْ ُس
مخففــــة مـــن القیلــــة ، خبرهـــا فعــــل مخففــــة مـــن القیلــــة ، خبرهـــا فعــــل ) ) أنأن((حیــــث جـــاءت حیــــث جـــاءت ) ) ونَ ونَ أن یؤملُـــأن یؤملُـــ((قولــــه قولــــه : : والشـــاهد فیـــهوالشـــاهد فیـــه

..))٢٢((مضارع متصرف لیس بدعاء من غیر فصل ، وهو قلیل ، واألكثر فیها الفصلمضارع متصرف لیس بدعاء من غیر فصل ، وهو قلیل ، واألكثر فیها الفصل
) ) أنْ أنْ ((واالستشـــهاد بهـــذا البیـــت إنمـــا یـــتم علـــى مـــذهب الجمهـــور الـــذین یـــذهبون الـــى أنَّ واالستشـــهاد بهـــذا البیـــت إنمـــا یـــتم علـــى مـــذهب الجمهـــور الـــذین یـــذهبون الـــى أنَّ (( (( 
ة مــن الثقیلــة ال غیــر ، فأمــا علــى مــذهب الفــراء ة مــن الثقیلــة ال غیــر ، فأمــا علــى مــذهب الفــراء ن تكــون مخففــن تكــون مخففــغیــر مــؤول بــالظّ غیــر مــؤول بــالظّ ))علــمعلــم((الواقعــة بعــد الواقعــة بعــد 

االنبــاري اللــذین ال یریــان للمخففــة موضــعًا یخصــها وأوجبــا الفصــل بواحــد مــن األمــور التــي االنبــاري اللــذین ال یریــان للمخففــة موضــعًا یخصــها وأوجبــا الفصــل بواحــد مــن األمــور التــي بــنبــنٱٱوو
في البیت مخففـة مـن الثقیلـة ، ویزعمـان أنهـا في البیت مخففـة مـن الثقیلـة ، ویزعمـان أنهـا ) ) أنْ أنْ ((ذكرها المؤلف للتفرقة ، فإنهما ینكران أن تكون ذكرها المؤلف للتفرقة ، فإنهما ینكران أن تكون 

..))٣٣(())))ا لم تنصبه في هذا البیت ا لم تنصبه في هذا البیت هي المصدریة التي تنصب المضارع ، وأنههي المصدریة التي تنصب المضارع ، وأنه
وخبرهـا جملـة وخبرهـا جملـة ) ) أنْ أنْ ((وهـو مـن الشـواهد التـي اعتمـدها المـرادي دلـیًال علـى عـدم الفصـل بـین وهـو مـن الشـواهد التـي اعتمـدها المـرادي دلـیًال علـى عـدم الفصـل بـین 

) ) أنْ أنْ ((عـــدم الفصـــل بالنـــادر ، وذلـــك بعـــد أن شـــرع فـــي بیـــان كـــون خبـــر عـــدم الفصـــل بالنـــادر ، وذلـــك بعـــد أن شـــرع فـــي بیـــان كـــون خبـــر ، وعـــدَّ ، وعـــدَّ فعلیـــة غیـــر دعائیـــةفعلیـــة غیـــر دعائیـــة
فعلهـا متصـرف للـدعاء مفصـولة فعلهـا متصـرف للـدعاء مفصـولة سمیة أو فعلیة ، وبـین أن الفعلیـة التـي سمیة أو فعلیة ، وبـین أن الفعلیـة التـي ٱٱالمخففة من الثقیلة جملة المخففة من الثقیلة جملة 

..))٤٤((بأحد األمور التي ذكرت سابقاً بأحد األمور التي ذكرت سابقاً 
هشـــام فـــذكره فـــي موضـــعین مـــن كتبـــه مستشـــهدًا بـــه علـــى المســـألة هشـــام فـــذكره فـــي موضـــعین مـــن كتبـــه مستشـــهدًا بـــه علـــى المســـألة بـــنبـــنٱٱوتابعـــه فـــي ذلـــك وتابعـــه فـــي ذلـــك 

ـ((، وعده من النادر ، واكتفى یذكر صـدر البیـت ، وعده من النادر ، واكتفى یذكر صـدر البیـت ))٥٥(())أوضح المسالكأوضح المسالك((المطروحة ، فذكره في المطروحة ، فذكره في  ـعلِم ا ا وُ وُ علِم
یـأتي بغیـر فصـلٍ یـأتي بغیـر فصـلٍ ربمـا ربمـا ، إذ ذكـر فیـه انـه ، إذ ذكـر فیـه انـه ))٦٦(())ى ى شرح قطر الندشرح قطر الند( ( ، وكذا جاء في ، وكذا جاء في ) ) ......ا أنْ ا أنْ وُ وُ علمِ علمِ ((

. . في الشعر ، وأورد بالبیت كامًال ، وفي كال الموضعین لم ینسه الى قائل في الشعر ، وأورد بالبیت كامًال ، وفي كال الموضعین لم ینسه الى قائل 
) ) أنِ أنِ ((، بعـــد أن بـــین اســـتحقاق الفصـــل بـــین ، بعـــد أن بـــین اســـتحقاق الفصـــل بـــین ))٧٧(())شـــرحهشـــرحه((ووافقهـــم فـــي ذلـــك األشـــموني فـــي ووافقهـــم فـــي ذلـــك األشـــموني فـــي 

 ِ ِ المخففة وخبرها فعًال لیس للدعاء بأحد أمور الفصـل ، فـإن لـم یـأت فجـائز ، وذكـر البیـت فجـائز ، وذكـر البیـت صـل صـل بفابفاالمخففة وخبرها فعًال لیس للدعاء بأحد أمور الفصـل ، فـإن لـم یـأت
ذلـك مـن النـادر فـي خلوهـا ذلـك مـن النـادر فـي خلوهـا ، وعـدَّ ، وعـدَّ ))٨٨(())الهمـعالهمـع((المتقدم دلیًال على ذلك ، وكذا قال به السیوطي في المتقدم دلیًال على ذلك ، وكذا قال به السیوطي في 

. . من جمیع ما ذكر من الفواصل ، ولم ینسبه الى قائل معین من جمیع ما ذكر من الفواصل ، ولم ینسبه الى قائل معین 
قـال قـال ، ، )) )) تخفیـف كـأنَّ تخفیـف كـأنَّ (( (( عقیل في هذا الباب هـي عقیل في هذا الباب هـي بنبنٱٱوالمسألة األخیرة التي استشهد لها والمسألة األخیرة التي استشهد لها 

مــن مــن ) ) أنَّ أنَّ ((علیهــا مــا غلــب علــى علیهــا مــا غلــب علــى هــا وحینئــذ یغلــبُ هــا وحینئــذ یغلــبُ لل، یبقــى عم، یبقــى عم) ) كــأنَّ كــأنَّ ((إذا خففــت إذا خففــت : : قیــل فیهــا قیــل فیهــا ععبــنبــنٱٱ

))٢٩٤٢٩٤/ / ٢٢: : : : ))١١ . .
. . ٢٩٤٢٩٤/ / ٢٢: : . . ٣٨٣٣٨٣صص: : . . ٢٣٣٢٣٣/ / ١١: : 

. . ٣٩٩٣٩٩/ / ٦٦: : جم المفصل جم المفصل والمعوالمع. . ٣٢٤٣٢٤/ / ١١. . معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة : : ینظر ینظر 
. . ٨٠٨٠––٧٩٧٩: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٨٠٨٠: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٢٢((
) .) .الھامشالھامش((١٧٩١٧٩/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : وینظر وینظر ) . ) . الھامشالھامش((٢٦٧٢٦٧/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك ))٣٣((
..٢١٩٢١٩––٢١٨٢١٨: : الجنى الداني الجنى الداني : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ٢٦٧٢٦٧/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ١٧٨١٧٨: : دى دى شرح قطر النشرح قطر الن: : ینظر ینظر ))٦٦((
. . ٣٢١٣٢١/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . ٥١٦٥١٦/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٨٨((
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ســـمیة لـــم تحـــتج الـــى ســـمیة لـــم تحـــتج الـــى ٱٱلشـــأن ، وخبرهـــا جملــة لشـــأن ، وخبرهـــا جملــة ااوهـــو ضـــمیر وهـــو ضـــمیر ســمهاســمهاٱٱشــروط تتعلـــق بـــالخبر ، فینـــوى شــروط تتعلـــق بـــالخبر ، فینـــوى 
محذوف وهو محذوف وهو ) ) كأنْ كأنْ ((فاسم فاسم قائمٌ قائمٌ ه زیدٌ ه زیدٌ كأنْ كأنْ ، والتقدیر ، والتقدیر قائمٌ قائمٌ زیدٌ زیدٌ كأنْ كأنْ : : كأن ، نحو كأن ، نحو ( ( فاصل بینها وبین فاصل بینها وبین 

َأن لـَّْم تـَْغـَن ::، كقوله تعالى ، كقوله تعالى ) ) لملم((ضمیر الشأن ، أو فعلیة مصدرة بـ ضمیر الشأن ، أو فعلیة مصدرة بـ  َأن لـَّْم تـَْغـَن َك ، فتصـدرت الجملـة ، فتصـدرت الجملـة ))١١((َك
: : ضـمیر الشـأن محـذوف ، والتقـدیر ضـمیر الشـأن محـذوف ، والتقـدیر سمهاسمهاٱٱوهي في محل رفع خبر كان ، ووهي في محل رفع خبر كان ، و) ) لملم((الجملة الفعلیة بـ الجملة الفعلیة بـ 

: : ))٢٢((، تقول الشاعر، تقول الشاعر) ) قدقد((، أو مصدرة بـ ، أو مصدرة بـ غنِ غنِ تُ تُ ه لمْ ه لمْ كأنْ كأنْ 
ـــــــــــلَ لَ * *  ـــــــــــمَّ ـــــــــــالِ الِ حَ حَ رِ رِ بِ بِ لْ لْ زُ زُ ا تَـــــــــــا تَـــــــــــمَّ ـــــــــــَن * * دِ دِ قَـــــــــــقَـــــــــــكـــــــــــأنْ كـــــــــــأنْ وَ وَ ا ا َن

ظـاهرًا غیـر ظـاهرًا غیـر سـمهاسـمهاٱٱأنه قـد یـأتي أنه قـد یـأتي بعدها خبر عنها ، إالَّ بعدها خبر عنها ، إالَّ ةةململجج، وال، واللتْ لتْ ااز ز قدْ قدْ هُ هُ وكأنْ وكأنْ : : وتقدیره وتقدیره 
: : عقیل لذلك بقول الشاعر عقیل لذلك بقول الشاعر بنبنٱٱمحذوف ، وهذا قلیل ، واستشهد محذوف ، وهذا قلیل ، واستشهد 

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــوصَ ٍ دْ دْ وصَ ٍ ر ــــــــــــــــــــمُ مُ ر ــــــــــــــــــــْش ــــــــــــــــــــالنَّ النَّ قِ قِ رِ رِ ْش ــــــــــــــــــــحْ ِ حْ ِ ر ــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــَك ــــــــــــــــــــــــیَ یَ ثدْ ثدْ أنْ أنْ َك ــــــــــــــــــــــــْی ..))٣٣((انِ انِ قّــــــــــــــــــــــــقّــــــــــــــــــــــــه حُ ه حُ ْی

المخففـة وهـو قلیـل والكثیـر المخففـة وهـو قلیـل والكثیـر ) ) كـأنكـأن((حیث جـيء باسـم حیث جـيء باسـم ) ) ههكأن ثدییكأن ثدیی((وموطن الشاهد فیه قوله وموطن الشاهد فیه قوله 
..))٤٤((حذفهحذفه

وروى الخلیل رحمه اهللا وروى الخلیل رحمه اهللا : (( : (( التي استشهد بها سیبویه ، جاء في الكتاب التي استشهد بها سیبویه ، جاء في الكتاب وهو من الشواهد وهو من الشواهد 
هــذا علــى قولــه إنــه بــك زیــد مــأخوذ ، وشــبهه بمــا هــذا علــى قولــه إنــه بــك زیــد مــأخوذ ، وشــبهه بمــا : : إن بــك زیــد مــأخوذ ، فقــال إن بــك زیــد مــأخوذ ، فقــال : : أن ناســًا یقولــون أن ناســًا یقولــون 
......یجوز في الشعر یجوز في الشعر 

ــــــــــــــــــــــووَ ووَ  ــــــــــــــــــــــجْ ــــــــــــــــــــــمُ مُ هٌ هٌ جْ ــــــــــــــــــــــشِ ــــــــــــــــــــــالنّْ النّْ رقُ رقُ شِ ــــــــــــــــــــــحْ ــــــــــــــــــــــــــــــررحْ ــــــــــــــــــــــــــــــَك ــــــــــــــــــــــــــــــأنْ أنْ َك ــــــــــــــــــــــــــــــَث ــــــــــــــــــــــــــــــحُ حُ یاهُ یاهُ دْ دْ َث ــــــــــــــــــــــــــــــّق انِ انِ ّق

..))٥٥(())))ألنه ال یحسن ههنا إال اإلضمار ألنه ال یحسن ههنا إال اإلضمار 
وحــدثنا مــن نثــق بــه ، أنــه ســمع مــن العــرب مــن وحــدثنا مــن نثــق بــه ، أنــه ســمع مــن العــرب مــن : (( : (( وقــال فــي موضــع آخــر مــن الكتــاب وقــال فــي موضــع آخــر مــن الكتــاب 

ن كــــًال لمــــا لیــــوفینهم ربــــك : ( : ( قــــرؤن قــــرؤن یی، وأهــــل المدینــــة ، وأهــــل المدینــــة ))إن عمــــر لمنطلــــقإن عمــــر لمنطلــــق((: : یقــــول یقــــول  ٕ ن كــــًال لمــــا لیــــوفینهم ربــــك وا ٕ ) ) هم هم إعمــــالإعمــــالوا
: : ا ا یخففون وینصبون ، كما قالو یخففون وینصبون ، كما قالو 

**انِ انِ ــــــــــقّ قّ ه حُ ه حُ ــَــ ــَــ یییَ یَ دْ دْ ثَ ثَ أنْ أنْ ــــــكك* * 

. . ٢٤٢٤آیة آیة : : سورة یونس سورة یونس ))١١((
: : : : أولھما أولھما : : البیت للنابغة الذبیاني ، من البحر الكامل ، وفیھ شاھدان البیت للنابغة الذبیاني ، من البحر الكامل ، وفیھ شاھدان ))٢٢((

وو) ) كأن كأن ( ( تخفیف تخفیف : : وھو موضع االستشھاد وھو موضع االستشھاد : : والثاني والثاني 
. . ، ألن الكالم مثبت ، ألن الكالم مثبت ) ) قد قد ( ( 

شرح . . ٢٣٧٢٣٧/ / ١١: : : : ))٣٣((
العرب . . ١٣٤١٣٤/ / ١١: : . . ٣٠٥٣٠٥/ / ٢٢: :  العرب ولسان  ) . ) . ((٣٢٣٢و و ٣٠٣٠: : ١٣١٣: : ولسان 

. . ١٧٨١٧٨/ / ٨٨: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٤١١٤١١/ / ١١: : معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة : : ینظر ینظر 
..٨٠٨٠: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٨١٨١: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ١٣٥١٣٥––١٣٤١٣٤/ / ٢٢: : الكتاب الكتاب ))٥٥((
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ر عملــه ، كمــا لــم یغیــر ر عملــه ، كمــا لــم یغیــر وذلــك ألن الحــرف بمنزلــة الفعــل ، فلمــا حــذف مــن نفســه شــيء لــم یغیَّــوذلــك ألن الحــرف بمنزلــة الفعــل ، فلمــا حــذف مــن نفســه شــيء لــم یغیَّــ
ــ ــعمــل لــم یــك ولــم أبــل حــین ُح وأمــا أكثــرهم فأدخلوهــا فــي حــروف االبتــداء حــین حــذفوا كمــا وأمــا أكثــرهم فأدخلوهــا فــي حــروف االبتــداء حــین حــذفوا كمــا . . ذف ذف عمــل لــم یــك ولــم أبــل حــین ُح

..))١١(())))ما ما إلیهاإلیهاوا وا في حروف االبتداء حین ضمُّ في حروف االبتداء حین ضمُّ أدخلوها أدخلوها 
فـي فـي )) )) ههووجـووجـ(( (( ولفظـة ولفظـة ) ) ثـدیاه ثـدیاه ( ( بروایـة الرفـع بروایـة الرفـع ) : ) : األصـول األصـول ( ( السـراج فـي السـراج فـي بنبنٱٱووافقه في ذلك ووافقه في ذلك 

..))٢٢((الشطر األول ، معلًال ذلك بما جاء به سیبویهالشطر األول ، معلًال ذلك بما جاء به سیبویه
عمالبالنصـب و بالنصـب و ) ) أنأن((بــ بــ ) ) كـأنكـأن((جنـي أورده بروایـة النصـب بتشـبیه جنـي أورده بروایـة النصـب بتشـبیه بـنبـنٱٱأنَّ أنَّ إالَّ إالَّ  ٕ عمالا ٕ ا مخففـة ، كمـا ا مخففـة ، كمـا هـهـا

..))٣٣(())صدر صدر ( ( بـبـبدًال من بدًال من ) ) وجهوجه((استبدل لفظة استبدل لفظة 
، ، ) ) كــأنْ كــأنْ ((بتخفیــف بتخفیــف ) ) ثــدیاه ثــدیاه ( ( مــا علــى الرفــع مــا علــى الرفــع الســراج فــي روایتهالســراج فــي روایتهبــنبــنٱٱوتــابع الزمخشــري ســیبویه ووتــابع الزمخشــري ســیبویه و

بطال عملها ٕ بطال عملهاوا ٕ ٍ ( ( ، وكذلك جاء بالشطر األول بروایة ، وكذلك جاء بالشطر األول بروایة وا ٍ ونحر ..))٤٤(())ونحر
وأورد األنباري الشاهد بالنصب إذ عدها الروایة المشهورة للبیت ، وأنه لم یجوز روایـة الرفـع ، وأورد األنباري الشاهد بالنصب إذ عدها الروایة المشهورة للبیت ، وأنه لم یجوز روایـة الرفـع ، 

..))٥٥((ومن وافقه في روایة الرفعومن وافقه في روایة الرفعوبهذا قد خالف سیبویهوبهذا قد خالف سیبویه
) ) ووجـــه ووجـــه ( ( بـــدل بـــدل ) ) ونحـــر ونحـــر : ( : ( نقـــل روایـــة ســـیبویه علـــى الوجـــه اآلتـــي نقـــل روایـــة ســـیبویه علـــى الوجـــه اآلتـــي یعـــیش فقـــد یعـــیش فقـــد بـــنبـــنٱٱأمـــا أمـــا 

..))٦٦((السابقةالسابقة
المخففـة فـي الظـاهر الـى المخففـة فـي الظـاهر الـى ) ) كأن كأن ( ( إعمالإعمالالرفع ، وذهب في الرفع ، وذهب في فالح البیت بروایة فالح البیت بروایة بنبنٱٱوأورد وأورد 

هـــا وهـــو هـــا وهـــو إعمالإعمالعــدم عــدم : : االخـــراالخـــرو و هـــا فــي الظـــاهر ، وهــذا قـــول بعضــهم ، هـــا فــي الظـــاهر ، وهــذا قـــول بعضــهم ، إعمالإعمالهــو هــو : : أحـــدهما أحـــدهما : : قــولین قــولین 
: : واستشهد لقوله واستشهد لقوله ))٧٧((األكثراألكثر

 ٌ ٌ ونحــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــأنْ كــــــــــــــــــــــــــــــأنْ ونِ ونِ اللَّـــــــــــــــــــــــاللَّـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــرقٍ شـــــــــــــــــــــــرقٍ مُ مُ ونحــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــَث ان ان قَّــــــــــــــــــــــــــــــقَّــــــــــــــــــــــــــــــحُ حُ یاهُ یاهُ دْ دْ َث
المخففـــة المخففـــة ) ) أنِ أنِ ( ( أن ، والجملـــة خبرهــا ، ألن ذلـــك حكــم أن ، والجملـــة خبرهــا ، ألن ذلـــك حكــم فیهــا ضـــمیر الشَّــفیهــا ضـــمیر الشَّــواألصـــح أنَّ واألصـــح أنَّ : (( : (( قــال قــال 

فـي الظـاهر لـم فـي الظـاهر لـم لم تعمـللم تعمـل، فإذا ، فإذا یه ، وأما من زعم أنها غیر مركبةیه ، وأما من زعم أنها غیر مركبةوهي مركبة منها ومن كاف التشبوهي مركبة منها ومن كاف التشب
 ٌ ٌ یكن فیها ضمیر ..))٨٨(())))بل هي ملغاة لفظًا وحكمًا بل هي ملغاة لفظًا وحكمًا یكن فیها ضمیر

إنهـا ملغـاة ، وقـد فسـرَّ إنهـا ملغـاة ، وقـد فسـرَّ (( (( مـنهم مـن أطلـق علیهـا مـنهم مـن أطلـق علیهـا وتابعه في قوله باإللغـاء المـرادي إذ ذكـر أنَّ وتابعه في قوله باإللغـاء المـرادي إذ ذكـر أنَّ 
یعنـي أنهــا یعنـي أنهــا . . المفتوحـة المفتوحـة ) ) أنْ أنْ ( ( ومعنـى اإللغـاء فیهـا معنــاه فـي ومعنـى اإللغـاء فیهـا معنــاه فـي : : المـذكور ، فقــال المـذكور ، فقــال أبـو موسـى اإللغـاء أبـو موسـى اإللغـاء 

فـي الغالـب منـوي ، فـي الغالـب منـوي ، سمهاسمهاٱٱن ن سم مضمر فسمیت ملغاة ، إذ لم یظهر عملها ، ألسم مضمر فسمیت ملغاة ، إذ لم یظهر عملها ، ألااتكون عاملة في تكون عاملة في 

. . ١٤٠١٤٠/ / ٢٢: : المصدر السابق المصدر السابق ))١١((
..٢٤١٢٤١/ / ١١: : األصول في النحو األصول في النحو : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ١٢٨١٢٨/ / ٣٣: : المنصف المنصف : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ٣٩٨٣٩٨: : المفصل في صنعة اإلعراب المفصل في صنعة اإلعراب : : ینظر ینظر ))٤٤((
..١٩٩١٩٩––١٩٧١٩٧/ / ١١: : األنصاف األنصاف : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٨٢٨٢/ / ٨٨: : شرح المفصل شرح المفصل : : ینظر ینظر ))٦٦((
..٢٣٧٢٣٧/ / ٣٣: : المغني في النحو المغني في النحو : : ینظر ینظر ))٧٧((
. . ٣٩٢٣٩٢/ / ١٠١٠: : خزانة األدب خزانة األدب : : وینظر وینظر . . ٢٣٨٢٣٨/ / ٣٣: : المصدر السابق المصدر السابق ))٨٨((



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٩٠٢٩٠

) .) .ثدییه ثدییه ( ( ، واستشهد بعجز البیت المتقدم بروایة النصب ، واستشهد بعجز البیت المتقدم بروایة النصب ))١١(())))وقد ورد ملفوظًا به وقد ورد ملفوظًا به ) . ) . أنْ أنْ ((كاسم كاسم 
) .) .ثدییه ثدییه ( ( 

ه جاریـــًا علـــى الكثیـــر ه جاریـــًا علـــى الكثیـــر وعـــدَّ وعـــدَّ ) ) ثـــدیاه ثـــدیاه ( ( هشـــام فـــي كتبـــه بهـــذا البیـــت بروایـــة الرفـــع هشـــام فـــي كتبـــه بهـــذا البیـــت بروایـــة الرفـــع بـــنبـــنٱٱواستشـــهد واستشـــهد 
بــــذكر عجــــز البیــــت بلفظــــة بــــذكر عجــــز البیــــت بلفظــــة ) ) شــــرح قطــــر النــــدى شــــرح قطــــر النــــدى ( ( و و ) ) أوضــــح المســــالك أوضــــح المســــالك ( ( فــــى فــــي فــــى فــــي ، واكت، واكتالغالــــبالغالــــب
..))٣٣(())ثدیاه ثدیاه ... ... ووجهٍ ووجهٍ ( ( ، وبروایة ، وبروایة ) ) شرح شذور الذهب شرح شذور الذهب ( ( أنه ذكره كامًال في أنه ذكره كامًال في ، إالَّ ، إالَّ ))٢٢((المتقدمالمتقدم
عقیـل قـد استشـهد لـذلك بروایـة النصـب ال علـى روایـة عقیـل قـد استشـهد لـذلك بروایـة النصـب ال علـى روایـة بنبنٱٱأنَّ أنَّ ––وكما تقدم وكما تقدم ––تتوجدوجدييإننإننإالَّ إالَّ 

. . بویه ومن تبعه بویه ومن تبعه الرفع كما فعل سیالرفع كما فعل سی
بروایـــة الرفـــع ال النصـــب ومـــنهم بروایـــة الرفـــع ال النصـــب ومـــنهم عقیـــل مـــن النحـــاة قـــد استشـــهد للمســـألة عقیـــل مـــن النحـــاة قـــد استشـــهد للمســـألة بـــنبـــنٱٱأن مـــن تبـــع أن مـــن تبـــع إالَّ إالَّ 

ِ ( ( األشـــمولي بروایـــة األشـــمولي بروایـــة  ِ وصـــدر ـــى ) ) ثدییـــه ثدییـــه كـــأنْ كـــأنْ ( ( أنـــه ذكـــر أنـــه روي بالنصـــب أنـــه ذكـــر أنـــه روي بالنصـــب ، إالَّ ، إالَّ ) ) ثـــدیاهُ ثـــدیاهُ ... ... وصـــدر ـــى عل عل
..))٤٤((عمالعمالاإلاإل

المنـع وهـو قـول الكـوفیین ، المنـع وهـو قـول الكـوفیین ، : : األول األول : : المخففـة المخففـة ) ) كـأنْ كـأنْ ((إعمـالإعمـالفـي فـي ةةالسیوطي أقـواًال ثالثـالسیوطي أقـواًال ثالثـوذكر وذكر 
: : الجواز مطلقًا في المضمر والظاهر كقوله الجواز مطلقًا في المضمر والظاهر كقوله : : والثاني والثاني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــیَ یَ دْ دْ ثَ ثَ كـــــــــــــــــــــــــــــــــأنْ كـــــــــــــــــــــــــــــــــأنْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــْی انِ انِ قَّـــــــــــــــــــــــــــــــــقَّـــــــــــــــــــــــــــــــــه حُ ه حُ ْی
: : جواز العمل في المضمر الظاهر ، كقوله جواز العمل في المضمر الظاهر ، كقوله : : والثالث والثالث 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ حُ یاهُ یاهُ دْ دْ ثَــــــــــــــــــــــــــــــــــــثَــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــّق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي روایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعانِ انِ ّق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي روایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف ..))٥٥((ف

: : وروى البغدادي البیت بروایة النصب وروى البغدادي البیت بروایة النصب 
 ِ ِ وصــــــــــــــــــــدر ..))٦٦((انِ انِ قَّــــــــــــــــــــــــقَّــــــــــــــــــــــــحُ حُ ثدییــــــــــــــــــــــــهِ ثدییــــــــــــــــــــــــهِ كــــــــــــــــــــــــأنْ كــــــــــــــــــــــــأنْ النحــــــــــــــــــــرالنحــــــــــــــــــــررقِ رقِ شــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــمُ مُ وصــــــــــــــــــــدر

ــــول ــــولوأورد ق ــــي الخزانــــة ججالشــــالشــــابــــنابــــنوأورد ق ــــي أمالیــــه ، جــــاء ف ــــي الخزانــــة ري ف ــــي أمالیــــه ، جــــاء ف ــــنٱٱقــــال قــــال : (( : (( ري ف ــــنب ري فــــي ري فــــي ججالشــــالشــــب
. . وصـدر مشـرق النحـر الـنحوصـدر مشـرق النحـر الـنح: : فـي قولـه فـي قولـه وقد خفف الشاعر وأعملها في األسـم الظـاهروقد خفف الشاعر وأعملها في األسـم الظـاهر) : ) : أمالیه أمالیه ( ( 

والجملــة مــن المبتــدأ والخبــر والجملــة مــن المبتــدأ والخبــر الخبــر ،الخبــر ،) ) حقــان حقــان ( ( رفعــًا علــى االبتــداء ، و رفعــًا علــى االبتــداء ، و ) ) ثــدیاه ثــدیاه ( ( وأنشــد بعضــهم وأنشــد بعضــهم 
..))٧٧(())))حقان حقان كأنه ثدیاهُ كأنه ثدیاهُ : : محذوف ، فالتقدیر محذوف ، فالتقدیر سمهاسمهاٱٱخبرها ، وخبرها ، و

: : األنبـــــاري فـــــي روایتهمـــــا للنصـــــب ، إذ قـــــال األنبـــــاري فـــــي روایتهمـــــا للنصـــــب ، إذ قـــــال بـــــنبـــــنٱٱإال أنـــــه تعجـــــب مـــــن قـــــولي العینـــــي وإال أنـــــه تعجـــــب مـــــن قـــــولي العینـــــي و
، ، سـمهاسـمهاٱٱوالغـاء عملهـا وحـذف والغـاء عملهـا وحـذف االستشهاد فیه على تخفیف كـأنْ االستشهاد فیه على تخفیف كـأنْ : : والعجب من العیني في قوله والعجب من العیني في قوله (( (( 

. . ٣٩٤٣٩٤/ / ١٠١٠: : األدب األدب خزانةخزانة: : وینظر وینظر . . ٥٧٥٥٧٥صص: : الجنى الداني الجنى الداني ))١١((
. . ١٨١١٨١صص: : وشرح قطر الندى وشرح قطر الندى . . ٢٧١٢٧١/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ٣٦٩٣٦٩صص: : شرح شذور الذھب شرح شذور الذھب : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ٣٢٤٣٢٤/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ٥١٧٥١٧––٥١٦٥١٦/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٣٩٨٣٩٨/ / ١٠١٠: : خزانة األدب خزانة األدب ))٦٦((
. . سابقة سابقة الصفحة الالصفحة ال: : المصدر السابق المصدر السابق ))٧٧((
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ه ، والضــمیر للوجــه أو النحــر أو للشــأن ، وأعجــب منــه إنكــار ه ، والضــمیر للوجــه أو النحــر أو للشــأن ، وأعجــب منــه إنكــار كأّنــكأّنــ: : واصــلة واصــلة . . لــة لــة ووقــوع خبرهــا جمووقــوع خبرهــا جم
ــم یــروِ بــنبــنٱٱ ــم یــروِ األنبــاري روایــة الرفــع فیــه ، مــع أن ســیبویه ل ــم یــروِ . . غیرهــا غیرهــا األنبــاري روایــة الرفــع فیــه ، مــع أن ســیبویه ل ــم یــروِ وكــذا الزمخشــري ل فــي فــي ( ( وكــذا الزمخشــري ل

..))١١(())))وغیرها وغیرها )  )  المفصل المفصل 
: : ي قــال ي قــال علــى أن الــدمامینعلــى أن الــدمامین: (( : (( ان قــول الــدمامیني فــي شــاهد البیــت ، إذ قــال ان قــول الــدمامیني فــي شــاهد البیــت ، إذ قــال وأورد الصــبَّ وأورد الصــبَّ 

یكــون ضــمیرًا یكــون ضــمیرًا أنأنضــمیر الشــأن إذ یجــوزضــمیر الشــأن إذ یجــوز))٢٢((ال یظهــر لــي تعــین كــون االســم فــي الشــاهد األولال یظهــر لــي تعــین كــون االســم فــي الشــاهد األول(( (( 
..))٣٣(())))عائدًا الى المتقدم الذكر ، أي كأن النحر ثدیاه حقان عائدًا الى المتقدم الذكر ، أي كأن النحر ثدیاه حقان 

وروایات مختلفة مدعاة لتأویالت نحویـة متعـددة ، وروایات مختلفة مدعاة لتأویالت نحویـة متعـددة ، الشاهد بألفاظٍ الشاهد بألفاظٍ مجيءمجيءومن المالحظ أنَّ ومن المالحظ أنَّ 
: : وایة وایة فمنهم من ذكر البیت على ر فمنهم من ذكر البیت على ر 

 ٍ ٍ وصـــــــدر ِ النَّ النَّ شـــــــرقِ شـــــــرقِ مُ مُ وصـــــــدر ِ حـــــــر ـــــــــــــــــــــــهِ ییثدثدكـــــــــــــــــــــــأنْ كـــــــــــــــــــــــأنْ حـــــــر ـــــــــــــــــــــــهِ ی ـــــــــــــــــــــــانِ حُ حُ ی ـــــــــــــــــــــــانِ ق یة الشارحیة الشارحااوهي رو وهي رو ق
شرُق النَّحـر       : : وأخرى بروایة وأخرى بروایة  شرُق النَّحـر       ووجٌه ُم قـانِ ووجٌه ُم قـانِ كـأنْ ثدیـاُه ُح كـأنْ ثدیـاُه ُح

شرِق اللّـَونِ       : : وروایة وروایة  شرِق اللّـَونِ       ونحرٍ ُم قـانِ ونحرٍ ُم قـانِ كـأنْ ثدیـاُه ُح كـأنْ ثدیـاُه ُح
شرِق اللَّـونِ     : : وروایة وروایة  شرِق اللَّـونِ     ووجٍه ُم قـانِ كـأنْ كـأنْ ووجٍه ُم قـانِ ثدیـاُه ُح ثدیـاُه ُح
شرِق النحـرِ       : : وروایة وروایة  شرِق النحـرِ       وصدرِ ُم قـانِ وصدرِ ُم قـانِ كـأنْ ثدیـاُه ُح كـأنْ ثدیـاُه ُح
بــالرفع والجــر ، فمــن رفعــه بــالرفع والجــر ، فمــن رفعــه ) ) النحــرالنحــر((أو أو ) ) ونِ ونِ اللّــاللّــ( ( مشــرق مشــرق ) ) نحــرنحــر((أو أو ) ) وجــهوجــه((أو أو ) ) صــدرصــدر((فیــروى فیــروى 

ٌ : : ، أو ، أو ولهــا وجــهٌ ولهــا وجــهٌ : : ولهــا صــدر ، أو ولهــا صــدر ، أو : : جعلــه مرفوعــًا باالبتــداء وخبــره محــذوف ، أي جعلــه مرفوعــًا باالبتــداء وخبــره محــذوف ، أي  ٌ ولهــا نحــر ، ، ولهــا نحــر
..، وسوغ تخصیصه بالوصف ، وسوغ تخصیصه بالوصف فتكون الواو حینئذ استئنافیة أو عاطفیة فتكون الواو حینئذ استئنافیة أو عاطفیة 

مبتــــدأ مرفــــوع مبتــــدأ مرفــــوع ) ) نحــــرنحــــر((أو أو ) ) وجــــهوجــــه((أو أو ) ) صــــدرصــــدر((، و، وبَّ بَّ رُ رُ ووواوا) ) الــــواوالــــواو((أمــــا مــــن جــــره فعلــــى أن أمــــا مــــن جــــره فعلــــى أن 
ورب صـدر ، فحـذفت ورب صـدر ، فحـذفت : : بالضمة منع مـن ظهورهـا اشـتغال المحـل بحركـة حـرف الجـر الزائـد ، أي بالضمة منع مـن ظهورهـا اشـتغال المحـل بحركـة حـرف الجـر الزائـد ، أي 

. . ا لفظًا مرفوع تقدیرًا ا لفظًا مرفوع تقدیرًا رب وبقي عملها فصدر مجرور بهرب وبقي عملها فصدر مجرور به
ـــه مـــن تقـــدیر مضـــاف فـــي ثـــدیاه ، أي فالبـــدَّ فالبـــدَّ ) ) ووجـــهووجـــه((فمـــن رواه فمـــن رواه  ـــه مـــن تقـــدیر مضـــاف فـــي ثـــدیاه ، أي ل ثـــدیا صـــاحبه، ومـــن رواه ثـــدیا صـــاحبه، ومـــن رواه : : ل

. . فهذا ال تقدیر له فهذا ال تقدیر له ) ) وصدروصدر((
وهـو ظـاهر وهـو ظـاهر ) ) ونحـرونحـر: (: (، وقیـل ، وقیـل بَّ بَّ رُ رُ ) ) واوواو((بالجر بـ بالجر بـ ) ) وصدروصدر((واألكثر واألشهر روایة واألكثر واألشهر روایة : : قیل قیل 

ورب ورب : : علــى روایــة الزمخشــري كمــا تقــدم ، والمعنــى علــى روایــة الزمخشــري كمــا تقــدم ، والمعنــى وهــذاوهــذا) ) الوجــهالوجــه((فلهــذا جــرتْ فلهــذا جــرتْ بَّ بَّ رُ رُ ) ) واوواو((بـــ بـــ وجــرَّ وجــرَّ 
. . نحر یلوح وثدیاه كحقین نحر یلوح وثدیاه كحقین حقین في االستدارة والصغر ، أو وربَّ حقین في االستدارة والصغر ، أو وربَّ یلوح وثدیا صاحبه كیلوح وثدیا صاحبه ك

. . ٤٠٠٤٠٠/ / ١٠١٠: : المصدر السابق المصدر السابق ))١١((
وصدر مشرق النحر          كأن ثدیاه حقان وصدر مشرق النحر          كأن ثدیاه حقان : : یقصد البیت بروایة یقصد البیت بروایة ))٢٢((
. . ٤٥٧٤٥٧/ / ١١: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان ))٣٣((
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مـن المبتـدأ مـن المبتـدأ ))ثـدیاه وحقـان ثـدیاه وحقـان ( ( بالرفع ، فرفعه على االبتـداء ، وجملـة بالرفع ، فرفعه على االبتـداء ، وجملـة ) ) ثدیاه ثدیاه ( ( أما من روى أما من روى 
ثــدیاه ثــدیاه ––الحــال والشــأن الحــال والشــأن : : أي أي ––كأنــه كأنــه : : ر ر محــذوف ، والتقــدیمحــذوف ، والتقــدیســمهاســمهاٱٱوو) ) كــأنْ كــأنْ ((والخبــر فــي محــل خبــر والخبــر فــي محــل خبــر 

..حقان ، والضمیر یرجع للوجه أو النحر وللشأن حقان ، والضمیر یرجع للوجه أو النحر وللشأن 
المخففــة ، وهــذا قلیــل بــالنظر الــى المخففــة ، وهــذا قلیــل بــالنظر الــى ) ) كــأنْ كــأنْ ((ســم ســم ٱٱبالنصــب علــى أنــه بالنصــب علــى أنــه ) ) ثدییــهثدییــه((وأمــا مــن روىوأمــا مــن روى

: : أي أي : : للوجــه أو للنحــر بتقــدیر مضــاف للوجــه أو للنحــر بتقــدیر مضــاف ) ) ثدییــهثدییــه((خبرهــا جملــة ، والهــاء فــي خبرهــا جملــة ، والهــاء فــي ومجــيءومجــيءســمهاســمهاٱٱحــذف حــذف 
..ثدیي صاحبه ثدیي صاحبه 

. . ى هذا تكون روایة الرفع جاریة على الكثیر الغالب منه الى النصب ى هذا تكون روایة الرفع جاریة على الكثیر الغالب منه الى النصب وعلوعل

النافیة للجنس النافیة للجنس ) ) الال( ( شواھد شواھد : : خامسًا خامسًا 
صیص على استغراق النفي صیص على استغراق النفي التَّنالتَّن(( (( یقصد بها یقصد بها وهي قسم من أقسام الحروف الناسخة لالبتداء ، وهي قسم من أقسام الحروف الناسخة لالبتداء ، 

ونفــي الخبــر ونفــي الخبــر . . نفیــه عــن جمیــع أفــراد الجــنس ، ال علــى ســبیل االحتمــال نفیــه عــن جمیــع أفــراد الجــنس ، ال علــى ســبیل االحتمــال : : ، أي ، أي ))١١(())))للجــنس كلــه للجــنس كلــه 
التـي التـي ––) ) لـیسلـیس((النافیـة العاملـة عمـل النافیـة العاملـة عمـل ) ) الال((عن الجنس یسـتلزم نفیـه عـن جمیـع أفـراده ، وهـي لیسـت عن الجنس یسـتلزم نفیـه عـن جمیـع أفـراده ، وهـي لیسـت 

، والتــي یصــح فیهــا نفــي الواحــد ، ونفــي الجــنس ال ، والتــي یصــح فیهــا نفــي الواحــد ، ونفــي الجــنس ال التــي ترفــع االســم وتنصــب الخبــرالتــي ترفــع االســم وتنصــب الخبــر––ذكرهــا ذكرهــا رَّ رَّ مــمــ
: : المعنـى المعنـى ، إذ یحتمـل، إذ یحتمـل))ال رجـل قائمـاً ال رجـل قائمـاً ((: : على سبیل التنصیص ، بل على سـبیل االحتمـال ، نحـو على سبیل التنصیص ، بل على سـبیل االحتمـال ، نحـو 

النافیــة العاملــة النافیــة العاملــة ) ) الال((جــوز قولنــا فــي جــوز قولنــا فــي نفــي وجــود رجــل ، وقــد یفهــم وجــود رجلــین أو أكثــر ، وعلیــه فینفــي وجــود رجــل ، وقــد یفهــم وجــود رجلــین أو أكثــر ، وعلیــه فی
قائمٌ قائمٌ رجلَ رجلَ الَ الَ ((: : النافیة للجنس النافیة للجنس ) ) الال((، وال یجوز قولنا في ، وال یجوز قولنا في ))قائمًا بل رجالنقائمًا بل رجالنرجلٌ رجلٌ الَ الَ (() : ) : لیسلیس((عمل عمل 

فة الدال الى المدلول ، لتبرئة فة الدال الى المدلول ، لتبرئة التبرئة بإضاالتبرئة بإضا) ) الال((، على ما تقدم ذكره ، وتسمى أیضًا بـ ، على ما تقدم ذكره ، وتسمى أیضًا بـ ))بل رجالنبل رجالن
نصـــب نصـــب ، ت، ت))٢٢((وأخواتهـــاوأخواتهـــا) ) إنَّ إنَّ ( ( وهـــي عاملـــة عمـــل وهـــي عاملـــة عمـــل . . المـــتكلم وتنزیـــه الجـــنس عـــن االتصـــاف بـــالخبر المـــتكلم وتنزیـــه الجـــنس عـــن االتصـــاف بـــالخبر 

ســـمهاســـمهاااأن یكـــون أن یكـــون : : ، وترفـــع الخبـــر ویســـمى خبرهـــا ، ویشـــترط فـــي عملهـــا ، وترفـــع الخبـــر ویســـمى خبرهـــا ، ویشـــترط فـــي عملهـــا ســـمهاســـمهاٱٱالمبتـــدأ ویســـمى المبتـــدأ ویســـمى 
ا ا أَبـأَبـوالَ والَ قضیةٌ قضیةٌ ((: : ة ، كقولهم ة ، كقولهم ل بنكر ل بنكر و و وخبرها نكرتین ، فال تعمل في المعرفة ، والذي ورد معرفة فمؤ وخبرها نكرتین ، فال تعمل في المعرفة ، والذي ورد معرفة فمؤ 

: : یر یر أو على تقدأو على تقد––عقیل عقیل بنبنٱٱعلى تأویل على تأویل ––وال مسمى بهذا االسم لها وال مسمى بهذا االسم لها ::، وتقدیر الكالم، وتقدیر الكالم))لهالهاسنٍ سنٍ حَ حَ 
: : ، أو على تقدیر ، أو على تقدیر كلمة متوغلة في اإلبهام ال تتعرف باإلضافةكلمة متوغلة في اإلبهام ال تتعرف باإلضافة) ) مثلمثل((فـ فـ ،،وال مثل أبي الحسن لهاوال مثل أبي الحسن لها

ســمهاســمهااا، وال یجــوز الفصــل بینهــا وبــین ، وال یجــوز الفصــل بینهــا وبــین وال فیصــل لهــاوال فیصــل لهــا: : ســم جــنس وكأنــه قــال ســم جــنس وكأنــه قــال اا) ) أبــا حســنأبــا حســن((جعــل جعــل 
ـــــــــــــا::ومنـــــــــــــه قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ومنـــــــــــــه قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ،،عملهـــــــــــــاعملهـــــــــــــالَّ لَّ ُطـــــــــــــُطـــــــــــــبفاصـــــــــــــل ، فـــــــــــــإن فصـــــــــــــل بَ بفاصـــــــــــــل ، فـــــــــــــإن فصـــــــــــــل بَ  ـــــــــــــاالَ ِفيَه الَ ِفيَه

ٌل  ٌل َغوْ ١١((، وأن الیدخل علیها حرف جر ، فإذا دخل ألغي عملها، وأن الیدخل علیها حرف جر ، فإذا دخل ألغي عملها))٣٣((َغوْ

..٣٣/ / ٢٢: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل ))١١((
لة عمل ) ) ال ال : ( : ( ))٢٢(( لة عمل العام لكتاب : : ) ) إن إن ( ( العام لكتاب ا وضح : : . . ٢٧٤٢٧٤/ / ٢٢: : ا وضح أ أ

. . ٣٧٤٣٧٤/ / ١١: : المسالك المسالك 
..٤٧٤٧آیة آیة : : سورة الصافات سورة الصافات ))٣٣((
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النافیة للجنس مجھولـة القائـل النافیة للجنس مجھولـة القائـل ) ) ال ال ( ( شواھد شواھد 
::عقیل عقیل بنبنٱٱعند عند 

: : النافیة للجنس بقول الشاعر النافیة للجنس بقول الشاعر ) ) الال((اب اب یل في شرحه على األلفیة في بیل في شرحه على األلفیة في بعقعقبنبنٱٱاستشهد استشهد 
ـــــــارْ ارْ الَ الَ أَ أَ  ـــــــِع ـــــــلِ لِ اءَ اءَ وَ وَ ِع ـــــــَم ــــــــتْ تْ لَّـــــــلَّـــــــوَ وَ نْ نْ َم ــــــــَش ـــــــوآذَ وآذَ هُ هُ تُ تُ یبَ یبَ بِ بِ َش ـــــــَن ـــــــبَ بَ تْ تْ َن ـــــــمشِ ٍ مشِ ٍ یب ـــــــبَ بَ یب ـــــــْع ـــــــهُ هُ دَ دَ ْع ـــــــَه . . ))٢٢((؟؟مُ مُ رَ رَ َه

عقیـل أنَّ عقیـل أنَّ بـنبـنٱٱس ، فـذكر س ، فـذكر ننالنافیـة للجـالنافیـة للجـ) ) ال ال ( ( علـى علـى سـتفهامسـتفهاماالاال) ) همـزة همـزة ( ( على مسـألة دخـول على مسـألة دخـول 
، لـم یتغیـر حكـم عملهـا، فیبقـى مـا كـان لهـا ، لـم یتغیـر حكـم عملهـا، فیبقـى مـا كـان لهـا النافیـة للجـنسالنافیـة للجـنس) ) ال ال ( ( إذا أدخلت على إذا أدخلت على ستفهامستفهامهمزة االهمزة اال

؟ ، ؟ ، ))قــائمٌ قــائمٌ رجــلَ رجــلَ أالَ أالَ ((: : ، نحــو ، نحــو قبــل دخولهــاقبــل دخولهــامــن العمــل ، وســائر أحكامهــا ، فیكــون حكمهــا كحكمهــا مــن العمــل ، وســائر أحكامهــا ، فیكــون حكمهــا كحكمهــا 
ٌ ((وو ٌ أال طالعـــًا جـــبًال ظـــاهر واز اإللغـــاء بعـــد دخولهـــا ال واز اإللغـــاء بعـــد دخولهـــا ال ، كمـــا أن حكـــم المعطـــوف والصـــفة وجـــ، كمـــا أن حكـــم المعطـــوف والصـــفة وجـــ))؟؟أال طالعـــًا جـــبًال ظـــاهر

ذا قُ یتغیریتغیر ٕ ذا قُ ، وا ٕ ٌ رجلَ رجلَ أالَ أالَ : : قولنا قولنا عن النفي ، نحو عن النفي ، نحو ستفهامستفهامصد بها االصد بها اال، وا ٌ قائم  ؟ ، أو إذا قصد بها التوبیخ ؟ ، أو إذا قصد بها التوبیخ قائم 
..))٣٣((، ومثله قول الشاعر أعاله، ومثله قول الشاعر أعاله؟؟بتَ بتَ شِ شِ وقدْ وقدْ رجوعَ رجوعَ أالَ أالَ : : نحو نحو 

) ) همـــزةهمـــزة((النافیـــة للجـــنس بعـــد النافیـــة للجـــنس بعـــد ) ) الال((حیـــث وقعـــت حیـــث وقعـــت ) ) عـــواءَ عـــواءَ ر ر ااأالَ أالَ : (: (ومـــوطن الشـــاهد فیـــه قولـــه ومـــوطن الشـــاهد فیـــه قولـــه 
..))٤٤((التوبیخي وبقیت على ما كان لها من العمل قبل دخولهاالتوبیخي وبقیت على ما كان لها من العمل قبل دخولهاستفهامستفهاماالاال

، في حدیثه عـن ، في حدیثه عـن ) ) حروف التخصیصحروف التخصیص((بن مالك في باب بن مالك في باب ٱٱمن الشواهد التي اعتمدها من الشواهد التي اعتمدها وهووهو
وبهذا قد خـالف وبهذا قد خـالف . . ))٥٥((یریرر ر للتقللتق) ) أالأال((، واستشهد بلفظ البیت المتقدم على مجيء الحرف ، واستشهد بلفظ البیت المتقدم على مجيء الحرف ) ) أالأال( ( الحرف الحرف 

. . عقیل في شرحه على األلفیة عقیل في شرحه على األلفیة بنبنٱٱالمسألة التي استشهد لها المسألة التي استشهد لها 
المفتوحــة الهمــزة المخففــة ، المفتوحــة الهمــزة المخففــة ، ) ) أالأال((دم علــى دم علــى هشــام فــي المغنــي بالشــاهد المتقــهشــام فــي المغنــي بالشــاهد المتقــبــنبــنٱٱواستشــهد واستشــهد 

..))٦٦((والتي قصد بها التنبیهوالتي قصد بها التنبیه

::٢٨٣٢٨٣/ / ١١) : ) : جامع العلوم ( ( . . ٢٧٦٢٧٦––٢٧٤٢٧٤/ / ٢٢: : : : ))١١((
١١: : . . ٣١٣٣١٣/ / ١١: : ومغني اللبیب ومغني اللبیب . . ٢٥٥٢٥٥––٢٥٤٢٥٤: : وشرح عمدة الحافظ وشرح عمدة الحافظ . . ٢٦٠٢٦٠و و ٢٤٢٢٤٢/ / ٣٣
األشموني . . ٣٣/ / ٢٢: : . . ١٨٩١٨٩––١٨٨١٨٨: : ..٣٧٥٣٧٥––٣٧٤٣٧٤/ /  / / ١١: : وشرح 

وما ٥٥٨٥٥٨/ / ١١: : . . ٤٤––٣٣/ / ٢٢: : . . ٥٢٣٥٢٣––٥٢٢٥٢٢/ / ١١: : . . ٣٢٨٣٢٨
. . بعدھا بعدھا 

))٣٦٠٣٦٠/ / ٢٢: : : : ))٢٢ ، ،
 : :١٢٨١٢٨/ / ١١: : . . ٤١٤٤١٤: : . . ٢٥٤٢٥٤/ / ١١ . . : :

. . ١٧٠١٧٠/ / ٧٧: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٣٤٨٣٤٨––٣٤٧٣٤٧/ / ١١: : معجم شواھد العربیة معجم شواھد العربیة 
. . ٦٩٦٩/ / ٤٤: : خزانة األدب خزانة األدب : : ، وینظر ، وینظر ١٠١٠/ / ٢٢: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٣٣((
. . ٨٤٨٤: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٨٤٨٤: : لجرجاوي لجرجاوي شرح اشرح ا: : ینظر ینظر ))٤٤((
. . ٣١٩٣١٩: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))٥٥((
..٩٦٩٦/ / ١١: : مغني اللبیب مغني اللبیب : : ینظر ینظر ))٦٦((
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یستشـــهد بالبیـــت علـــى المســـألة التـــي یستشـــهد بالبیـــت علـــى المســـألة التـــي ––))أوضـــح المســـالكأوضـــح المســـالك((فـــي فـــي ––وفـــي موضـــع آخـــر لـــه وفـــي موضـــع آخـــر لـــه 
علیهـا ، علیهـا ، سـتفهامسـتفهاماالاال) ) همـزةهمـزة((عنـد دخـول عنـد دخـول ) ) الال((عقیل ، فذكر أنه ال یتغیر حكم عمل عقیل ، فذكر أنه ال یتغیر حكم عمل بنبنٱٱاستشهد لها استشهد لها 

..))١١((هو الغالب فیهاهو الغالب فیهاوهنا أتى البیت ویراد به التبویخ، و وهنا أتى البیت ویراد به التبویخ، و 
وتابعه كذلك األشموني في المسألة المذكورة وشاهدها ، فذكر أن أكثر ما یكون إذا قصـد وتابعه كذلك األشموني في المسألة المذكورة وشاهدها ، فذكر أن أكثر ما یكون إذا قصـد 

، إال أنـه اكتفـى بـذكر صـدر البیـت ، إال أنـه اكتفـى بـذكر صـدر البیـت ))٣٣(())الهمعالهمع((، والسیوطي في ، والسیوطي في ))٢٢((معها التوبیخ واإلنكارمعها التوبیخ واإلنكارستفهامستفهامباالباال
..البیت لالستشهاد للمسألة البیت لالستشهاد للمسألة 

ســـتفهامســـتفهامجـــنس معــان أخــر ، غیــر معنــى االجـــنس معــان أخــر ، غیــر معنــى االالنافیــة للالنافیــة لل) ) الال((الداخلــة علــى الداخلــة علــى ســتفهامســتفهامولهمــزة االولهمــزة اال
عقیــل لمعنــى آخــر  للهمــزة فــي شــرحه علــى األلفیــة إذ استشــهد عقیــل لمعنــى آخــر  للهمــزة فــي شــرحه علــى األلفیــة إذ استشــهد بــنبــنٱٱالــوبیخي واإلنكــاري ، استشــهد الــوبیخي واإلنكــاري ، استشــهد 

: : بقول الشاعر بقول الشاعر 
 َ ــــر ْم َ أَال ُع ــــر ْم ــــَتطَاٌع رُ أَال ُع ْس لَّــــى ُم ــــَتطَاٌع رُ وَ ْس لَّــــى ُم ــــهُ وَ ــــهُ جوُع ِ جوُع َفــــــَالت ــــــُد الَغ ــــــا أثــــــأتْ َی َْأبَ َم ــــــر ِ َفَی َفــــــَالت ــــــُد الَغ ــــــا أثــــــأتْ َی َْأبَ َم ــــــر ..))٤٤((َفَی

ــد بــأَال التمنِّــي : ((: ((للتمنــي ، قــال للتمنــي ، قــال ســتفهامســتفهامعلــى مجــيء االعلــى مجــيء اال ــد بــأَال التمنِّــي إذا ُقصِ فمــذهب المــازني أنهــا فمــذهب المــازني أنهــا : : إذا ُقصِ
تبقى على جمیع ما كان لها من األحكام ، وعلیه یتمشَّـى إطـالق المصـنف ، ومـذهبُ سـیبویه أنـه تبقى على جمیع ما كان لها من األحكام ، وعلیه یتمشَّـى إطـالق المصـنف ، ومـذهبُ سـیبویه أنـه 
هـا ، وال الوصـف أو العطـف بـالرفع مراعـاة لالبتـداء  هـا ، وال الوصـف أو العطـف بـالرفع مراعـاة لالبتـداء یبقى لها عملهـا فـي االسـم ، وال یجـوز إلغاُؤ . . یبقى لها عملهـا فـي االسـم ، وال یجـوز إلغاُؤ

. . ، ومنه قول الشاعر المتقدم ، ومنه قول الشاعر المتقدم ))٥٥(())))باردًا باردًا ماءً ماءً ءَ ءَ ماماأالأال: : ومن استعمالها للتمني قولهم ومن استعمالها للتمني قولهم 
َ ((والشاهد في هذا البیت هو والشاهد في هذا البیت هو  َ َأَال عمـر للتمنـي ، وهـو كثیـر للتمنـي ، وهـو كثیـر ) ) الال((مـع مـع سـتفهامسـتفهامحیـث أتـى باالحیـث أتـى باال) ) َأَال عمـر

) ) فـاءفـاء((للتمني في هذا البیت نصـب الفعـل المضـارع بعـد للتمني في هذا البیت نصـب الفعـل المضـارع بعـد ) ) أالأال((في كالم العرب ، والدلیل على كون في كالم العرب ، والدلیل على كون 
..))٦٦((السببیة في جوابهالسببیة في جوابه

::مقتضیًا للتمني ، ومنه قول الشاعر مقتضیًا للتمني ، ومنه قول الشاعر ) ) أالأال((ویأتي حرف التخصیص ویأتي حرف التخصیص ::مالك مالك بنبنٱٱقال قال 
 ِ ُه      َفیـرأبَ ما أثأتْ َیـُد الَغَفَالت وُع ستطاٌع رُُج لَّى ُم مرَ وَ ِ أَال ُع ُه      َفیـرأبَ ما أثأتْ َیـُد الَغَفَالت وُع ستطاٌع رُُج لَّى ُم مرَ وَ ..))٧٧((أَال ُع

..٢٩٢٢٩٢/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))١١((
..٢٠٢٠/ / ٢٢: : وحاشیة الصبان وحاشیة الصبان . . ٣٤٢٣٤٢/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٢٢((
..٥٣٢٥٣٢/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ینظر ینظر ))٣٣((
/ / ٣٣و و ٣٦١٣٦١//٢٢: : : : البیت مجھوالبیت مجھو))٤٤((

: : ٤١٥٤١٥صص: : . . ٢٤٥٢٤٥/ / ١١: : . . ١٢٦١٢٦
..٥٣٥٥٣٥––٥٣٤٥٣٤/ / ١١: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ٧٤٧٤––٧٣٧٣/ / ١١: : العربیة العربیة 

..١١١١/ / ٢٢: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل ))٥٥((
. . ٨٥٨٥: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٨٥٨٥: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر ))٦٦((
. . ٣١٨٣١٨: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))٧٧((
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قــــد تكــــون مــــن قــــد تكــــون مــــن ) ) أالَ أالَ ((البیــــت ، دلــــیًال علــــى أن البیــــت ، دلــــیًال علــــى أن ... ) ... ) أَال عمــــرَ أَال عمــــرَ ( ( واعتمــــد المــــرادي الشــــاهد واعتمــــد المــــرادي الشــــاهد 
فیـة ، وحینئـذ ال تعـدُّ حرفـًا واحـدًا ، بـل حـرفین ، وهـذا یكـون فـي فیـة ، وحینئـذ ال تعـدُّ حرفـًا واحـدًا ، بـل حـرفین ، وهـذا یكـون فـي الناالنا) ) الال((و و سـتفهامسـتفهامكلمتین همزة االكلمتین همزة اال

فــي الــدارِ ؟ فــي الــدارِ ؟ أَال رجــلَ أَال رجــلَ : : عــن النفــي ، نحــو عــن النفــي ، نحــو ســتفهامســتفهامأن یقصــد بهــا مجــرد االأن یقصــد بهــا مجــرد اال: : أولهــا أولهــا : : ثالثــة معــان ثالثــة معــان 
أن أن : : ، وثالثهــا ، وثالثهــا ... ) ... ) أَال طعــانَ ، أَال فرســان أَال طعــانَ ، أَال فرســان ( ( أن یقصــد بهــا التبــویخ ومنــه قــول حســان أن یقصــد بهــا التبــویخ ومنــه قــول حســان : : وثانیهــا وثانیهــا 

ضع الثالثة مركبة ضع الثالثة مركبة اافي المو في المو ) ) أالأال((فـ فـ : (( : (( ومنه البیت المستشهد به أعاله ، قال ومنه البیت المستشهد به أعاله ، قال یقصد بها التمني ،یقصد بها التمني ،
ولـذلك بنـي االسـم معهـا ، وذلـك ولـذلك بنـي االسـم معهـا ، وذلـك ،،بغیر إشكال ، وال باقیة على حكمها الذي لهـا قبـل دخـول الهمـزةبغیر إشكال ، وال باقیة على حكمها الذي لهـا قبـل دخـول الهمـزة

..))١١(())))واضح واضح 
ى ى المفتوحة الهمزة المخففة علـالمفتوحة الهمزة المخففة علـ) ) أالَ أالَ ((هشام بالبیت بلفظة المتقدم على مجيء هشام بالبیت بلفظة المتقدم على مجيء بنبنٱٱواستشهد واستشهد 

رأبَ ( ( خمسة أوجه ، ومنها أن تكون للتمني ، فنصب خمسة أوجه ، ومنها أن تكون للتمني ، فنصب  رأبَ ْی ..))٢٢((ألنه جواب تمنٍّ مقترن بالفاءألنه جواب تمنٍّ مقترن بالفاء) ) ْی
لـى صـغرى وكبـرى ، فـذكر أنـه یتعـین لـى صـغرى وكبـرى ، فـذكر أنـه یتعـین ععواستشهد به في موضع آخر على انقسام الجملـة واستشهد به في موضع آخر على انقسام الجملـة 

،،خبره ، والجملة في محـل نصـب علـى أنهـا صـفةخبره ، والجملة في محـل نصـب علـى أنهـا صـفة))مستطاعمستطاع((مبتدأ ومبتدأ و))رجوعهرجوعه((تقدیر تقدیر (( (( في البیت في البیت 
التـي للتمنـي ال خبـر لهـا عنـد سـیبویه لفظـًا وتقـدیرًا ، التـي للتمنـي ال خبـر لهـا عنـد سـیبویه لفظـًا وتقـدیرًا ، ) ) أالأال((علـى أنهـا خبـر ، ألن علـى أنهـا خبـر ، ألن ال في محل رفـع ال في محل رفـع 

نمــا تــم الكــالم بــذلك حمــًال علــى ااكــان ذلــك كالمــًا مؤلفــًا مــن حــرفٍ و كــان ذلــك كالمــًا مؤلفــًا مــن حــرفٍ و ) ) أال مــاءأال مــاء: (: (فــإذا قیــل فــإذا قیــل  ٕ نمــا تــم الكــالم بــذلك حمــًال علــى ســٍم ، وا ٕ ســٍم ، وا
تنع تنع فاعًال لما ذكرنا ، ویمفاعًال لما ذكرنا ، ویم))رجوعهرجوعه((خبرًا وخبرًا و))مستطاعمستطاع((وكذلك یمتنع تقدیر وكذلك یمتنع تقدیر . . ماءً ماءً اتمنىَّ اتمنىَّ ::معناه وهومعناه وهو

جملـة فـي موشـع رفـع جملـة فـي موشـع رفـع ) ) مسـتطاع رجوعـهمسـتطاع رجوعـه: (: (صفة على المحل، أو تقدیر صفة على المحل، أو تقدیر ))مستطاعمستطاع((: : أیضًا تقدیر أیضًا تقدیر 
وهـذا وهـذا . . سـمهاسـمهاٱٱفـي امتنـاع مراعـاة محـل فـي امتنـاع مراعـاة محـل ) ) تتلیـلیـ((مجـرى مجـرى ) ) أالأال((إجـراء لــ إجـراء لــ ،،على أنها صفة علـى المحـلعلى أنها صفة علـى المحـل

..))٣٣(())))أیضًا قول سیبویه في الوجهین ، وخالفه في المسألتین المازني والمبرد أیضًا قول سیبویه في الوجهین ، وخالفه في المسألتین المازني والمبرد 
النافیـة التـي یـراد وبهـا التمنـي النافیـة التـي یـراد وبهـا التمنـي ) ) الال((ع ثالـث لـه بوصـفه دخـول الهمـزة علـى ع ثالـث لـه بوصـفه دخـول الهمـزة علـى وذكره في موضـوذكره في موضـ

..))٤٤((آنفاآنفاتوضیح للمسألة من خالفات كما تقدم توضیح للمسألة من خالفات كما تقدم فيفيكثیر ، وذكر كثیر ، وذكر بانهبانه
مــن مــن وذكــر مــا ذكــره وذكــر مــا ذكــره ) ) الهمــعالهمــع((لســیوطي فــي لســیوطي فــي ، وا، وا))٥٥(())شــرحهشــرحه((وتابعــه فــي ذلــك األشــموني فــي وتابعــه فــي ذلــك األشــموني فــي 

بــین الطــرفین فــي المعنــى ، بــین الطــرفین فــي المعنــى ، خــتالفخــتالفاالاالتقدمــه مــن خالفــات فــي هــذه المســألة ، إالَّ أنــه أورد أوجــهتقدمــه مــن خالفــات فــي هــذه المســألة ، إالَّ أنــه أورد أوجــه
ــرَ : ( : ( واستشــهد لــه بقــول الشــاعر واستشــهد لــه بقــول الشــاعر  ْم ــرَ أَال ُع ْم مــن مــن ))٦٦((والفــرق بــین المــذهبینوالفــرق بــین المــذهبین: (( : (( ، إذ قــال ، إذ قــال ) ) البیــت البیــت ... ... أَال ُع

::، وعلـى الخبـر علـى الثـاني ، مـن شـواهدها ، وعلـى الخبـر علـى الثـاني ، مـن شـواهدها لتمني واقع على أسم ال على األوللتمني واقع على أسم ال على األولجهة المعنى أن اجهة المعنى أن ا
..))٨٨((حاشیته حاشیته الصبان في الصبان في وكذلك وكذلك ..))٧٧((........ ))........ ))أَال عمرَ ولَّى مستطاٌع أَال عمرَ ولَّى مستطاٌع 

..٦٥٦٥: : الجنى الداني الجنى الداني ))١١((
. . ٧٠٧٠/ / ٤٤: : خزانة األدب خزانة األدب : : وینظر وینظر . . ٩٧٩٧/ / ١١: : مغني اللبیب مغني اللبیب : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ٤٩٩٤٩٩/ / ٢٢: : المصدر السابق المصدر السابق ))٣٣((
. . ٢٩٣٢٩٣/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : ینظر ینظر ))٤٤((
..٣٤٤٣٤٤/ / ١١: : ح األشموني ح األشموني شرشر: : ینظر ینظر ))٥٥((
. . مذھب سیبویھ والخلیل والجرمي ، ومذھب المبرد والمازني مذھب سیبویھ والخلیل والجرمي ، ومذھب المبرد والمازني ))٦٦((
. . ٥٣٢٥٣٢/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع ))٧٧((
. . ٢٢٢٢––٢١٢١/ / ٢٢: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان : : ینظر ینظر ))٨٨((
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، إذ استشـهد ، إذ استشـهد ))))الال((حـذف خبـر حـذف خبـر ((أما الشاهد الثالث واألخیر في هذا الباب ، كـأن فـي مسـألة أما الشاهد الثالث واألخیر في هذا الباب ، كـأن فـي مسـألة 
وُح * * : : عقیل بقول الشاعر عقیل بقول الشاعر بنبنٱٱ ْب انِ مصْ ـنَ اْلوْلـَد ریـَم ِم وُح وََال َك ْب انِ مصْ ـنَ اْلوْلـَد ریـَم ِم ))١١((* * وََال َك

جــب حذفـه عنــد جــب حذفـه عنــد فیــة للجـنس و فیــة للجـنس و الناالنا) ) الال((إذا دل دلیـل علــى خبـر إذا دل دلیـل علــى خبـر : (( : (( قــال قــال علـى المسـألة ، إذعلـى المسـألة ، إذ
ـــنْ رجـــَل قـــائٌم ؟((: : ، وكثـــر حذفـــه عنـــد الحجـــازیین ، ومثالـــه أن یقـــال ، وكثـــر حذفـــه عنـــد الحجـــازیین ، ومثالـــه أن یقـــال التمیمیـــین والطـــائیینالتمیمیـــین والطـــائیین ـــنْ رجـــَل قـــائٌم ؟هـــل ِم ))هـــل ِم

وجوبـًا عنـد التمیمیـین والطـائیین ، وجـوازًا عنـد وجوبـًا عنـد التمیمیـین والطـائیین ، وجـوازًا عنـد ––))قـائمقـائم((وهـو وهـو ––وتحـذف الخبـر وتحـذف الخبـر ))َال رجلَ َال رجلَ ((: : فتقول فتقول 
ٍ الالالحجازیین ، وال فرق في ذلك بین أن یكون الخبـر غیـر ظـرف و الحجازیین ، وال فرق في ذلك بین أن یكون الخبـر غیـر ظـرف و  ٍ جـارٍ ومجـرور ، كمـا مثـل ، أو ، كمـا مثـل ، أو جـارٍ ومجـرور

: : فتقول فتقول ))هل في الدار رجل ؟هل في الدار رجل ؟((أو أو ))هل عندك رجل ؟هل عندك رجل ؟((: : أو مجرورًا ، نحو أن یقال أو مجرورًا ، نحو أن یقال اً اً ظرفًا أو جار ظرفًا أو جار 
صـلى اهللا علیـه صـلى اهللا علیـه ((نحـو قولـه نحـو قولـه نـد الجمیـع ، نـد الجمیـع ، فإن لم یدل على الخبر دلیل لم یجز حذفـه عفإن لم یدل على الخبر دلیل لم یجز حذفـه ع. . ))ال رجلال رجل((
: : وقول الشاعر وقول الشاعر ) ) ال أحد أغیر من اهللاال أحد أغیر من اهللا): (): (له وسلمله وسلموآوآ

وُح * *  ْب انِ مصْ ـنَ اْلوْلـَد ریـَم ِم وُح وََال َك ْب انِ مصْ ـنَ اْلوْلـَد ریـَم ِم ..))٢٢((**وََال َك
واحتـــرز بهـــذا ممـــا ال واحتـــرز بهـــذا ممـــا ال ) ) إذا المـــراد مـــع ســـقوطه ظهـــر إذا المـــراد مـــع ســـقوطه ظهـــر : (: (والـــى هـــذا أشـــار المصـــنف بقولـــه والـــى هـــذا أشـــار المصـــنف بقولـــه 

..))٣٣(())))ه ال یجوز حینئٍذ الحذف كما تقدمه ال یجوز حینئٍذ الحذف كما تقدمیظهر المراد مع سقوطه فإنیظهر المراد مع سقوطه فإن
حذفـه لعـدم حذفـه لعـدم النافیـة للجـنس ، إذ ال یجـوزالنافیـة للجـنس ، إذ ال یجـوز) ) الال((حیث ذكر فیه خبر حیث ذكر فیه خبر ) ) حُ حُ و و مصبمصب((وشاهده قوله وشاهده قوله 

..))٤٤((ما یدل علیه ولذا وجب ذكرهما یدل علیه ولذا وجب ذكره
خبرًا خبرًا وكذلك إن لم تجعل لَك وكذلك إن لم تجعل لَك : (( : (( ، وجاء في الكتاب ، وجاء في الكتاب ) ) الال((وذكر سیبویه جواز حذف خبر وذكر سیبویه جواز حذف خبر 

َال َال ((: : مر مكانــًا وزمانـــًا كإضــمارك إذا قلـــت مر مكانــًا وزمانـــًا كإضــمارك إذا قلـــت ضــضــبعـــد أن أن تبعـــد أن أن ت) . ) . لــكلــكتت((یئــت یئــت ججولــم تفصــل بینهمـــا ، و ولــم تفصــل بینهمـــا ، و 
ي عنـــه ، وربمـــا تركتهـــا ي عنـــه ، وربمـــا تركتهـــا فـــفـــلتبـــین المنلتبـــین المن))ككلـــلـــ((ثـــم تقـــول ثـــم تقـــول . . أظهـــرتَ فحســـٌن أظهـــرتَ فحســـٌن نْ نْ إ إ ، و ، و ))ال بـــأسال بـــأس((وو. . ))رجـــلَ رجـــلَ 

ـــم مـــن تعنـــي  ن عل ٕ ـــذكرها توكیـــدًا وا ـــم المخاطـــب ، وقـــد ت ـــم مـــن تعنـــي اســـتغناء بعل ن عل ٕ ـــذكرها توكیـــدًا وا ـــم المخاطـــب ، وقـــد ت ـــین . . اســـتغناء بعل ـــبح أن تفصـــل ب ـــین فكمـــا ق ـــبح أن تفصـــل ب فكمـــا ق
بح أن تفصل بین لك وبین المنفي الـذي قبلـه ؛ ألن المنفـي الـذي بح أن تفصل بین لك وبین المنفي الـذي قبلـه ؛ ألن المنفـي الـذي ققلیه لیه إإالمضاف واالسم المضاف المضاف واالسم المضاف 

شـيء ، قُـبح فیـه مـا قُـبح فـي االسـم شـيء ، قُـبح فیـه مـا قُـبح فـي االسـم لیـه بلیـه بإإسـم لـم یفصـل بینـه وبـین المضـاف سـم لـم یفصـل بینـه وبـین المضـاف ٱٱقبلـه إذا جعلتـه كأنـه قبلـه إذا جعلتـه كأنـه 
..))٥٥(())))سم لم تجعل بینه وبینه شیئًا ؛ ألن الالم كأنها ههنا لم ُتذكر سم لم تجعل بینه وبینه شیئًا ؛ ألن الالم كأنها ههنا لم ُتذكر ٱٱالمضاف الى المضاف الى 

: : أمالي ابن الشجري أمالي ابن الشجري : : البیت غیر معزو لقائل معین عند ابن عقیل ، وھو من البحر البسیط ، وھو بال نسبة في البیت غیر معزو لقائل معین عند ابن عقیل ، وھو من البحر البسیط ، وھو بال نسبة في ))١١((
٤٤: : ولسان العرب ولسان العرب . . ٤٢٢٤٢٢: : وتخلیص الشواھد وتخلیص الشواھد . . ٣٦٨٣٦٨/ / ٢٢: : وشرح شواھد شروح األلفیة وشرح شواھد شروح األلفیة ٤١٢٤١٢/ / ٢٢: : الشجري الشجري 

. . ٥٧٣٥٧٣/ / ١١: : . . ٢١٤٢١٤: : وینسب لحاتم الطائي في ملحق دیوانھ وینسب لحاتم الطائي في ملحق دیوانھ ) . ) . حرر حرر ( ( ٤٥٢٤٥٢/ / 
لرجل . . ٢٠٥٢٠٥::. . ١٣٠٧١٣٠٧: :  لرجل و و

. . ٨٥٨٥/ / ١١: : : : . . ٣٦٩٣٦٩و و ٣٦٨٣٦٨/ / ٢٢: : 
. . ١١٣١١٣/ / ٢٢: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل 

* * إال اللقاح غدت ملقى أصرتھا إال اللقاح غدت ملقى أصرتھا : * : * صدر البیت على الروایة الصحیحة صدر البیت على الروایة الصحیحة ))٢٢((
. . ١٣١٣––١٢١٢/ / ٢٢: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل ))٣٣((
لجرجا: : ینظر ینظر ))٤٤(( لجرجاشرح ا . . ٨٧٨٧: : وي وي شرح ا

من من ٨٦٨٦: : 
. . ٨٦٨٦: : ینظر ینظر . . لغیره لغیره : : ونسبھ لحاتم وقیل ونسبھ لحاتم وقیل . . ٨٧٨٧: : فتح الجلیل فتح الجلیل : : وینظر وینظر . . الشرح الشرح 

. . ٢٨٠٢٨٠––٢٧٩٢٧٩/ / ٢٢: : اب اب الكتالكت))٥٥((



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٢٩٧٢٩٧

الفصـل الفصـل ((علـى مسـألة علـى مسـألة ) ) ......وال كـریم وال كـریم ((اب استشـهد بالبیـت اب استشـهد بالبیـت كتـكتـللإالَّ أنه فـي موضـع آخـر مـن اإالَّ أنه فـي موضـع آخـر مـن ا
وأعلـم أنـك إذا فصـلت وأعلـم أنـك إذا فصـلت : (( : (( ، قال ، قال سمهاسمهاٱٱ، إذ بین أنه ال یفصل بینها وبین ، إذ بین أنه ال یفصل بینها وبین ) ) سمهاسمهاٱٱوبین وبین ) ) الال((بین بین 
ذا عنـدك أم ذا ذا عنـدك أم ذا أأ: : ، ألنه جعل جـواب ، ألنه جعل جـواب الثانیةالثانیة) ) الال((لم یحسن إالَّ أن تعید لم یحسن إالَّ أن تعید ددقصقصببوبین االسم وبین االسم ) ) الال((بین بین 

نهــم جعلوهــا ، إذا رفعــت ، مثلهــا إذا نهــم جعلوهــا ، إذا رفعــت ، مثلهــا إذا ؛ وذلــك أل؛ وذلــك أل) ) لــیسلــیس((فــي هــذا الموضــع بمنزلــة فــي هــذا الموضــع بمنزلــة ) ) الال((؟ ولــم تجعــل ؟ ولــم تجعــل 
ال ال ((: : ، وال یحسـن ، وال یحسـن ))أحٌد إالَّ ضـعیفاً أحٌد إالَّ ضـعیفاً ال فیهاال فیها((: : وال یجوز وال یجوز ... ... نصبت ، ال تفصل ألنها لیست بفعل نصبت ، ال تفصل ألنها لیست بفعل 

ال تعمـل إذا ُفصـل بینهـا وبـین االسـم ، ال تعمـل إذا ُفصـل بینهـا وبـین االسـم ، ) ) ال ال ( ( ؛ فإن تكلمت بـه لـم یكـن إالَّ رفعـًا ، ألن ؛ فإن تكلمت بـه لـم یكـن إالَّ رفعـًا ، ألن ))فیك خیرفیك خیر
ال ال ((: : ، إذا جعلتـه خبـرًا وكـذلك ، إذا جعلتـه خبـرًا وكـذلك ))ال أحد أفضـل منـكال أحد أفضـل منـك((: : بقول بقول . . رافعة ، وال ناصبة ، لما ذكرت لك رافعة ، وال ناصبة ، لما ذكرت لك 

: : قال الشاعر قال الشاعر ،،))أحد خیر منكأحد خیر منك
ــــــــــــرَّمًة ورَدَّ جــــــــــــاز ورَدَّ جــــــــــــاز  فــــــــــــًا مصَ ْ ر ــــــــــــرَّمًة رُهم َح فــــــــــــًا مصَ ْ ر لـــــــدانِ مصــــــــُبوُح رُهم َح ــــــــنَ الوِ ـــــــریَم ِم لـــــــدانِ مصــــــــُبوُح وَال َك ــــــــنَ الوِ ـــــــریَم ِم ..))١١(())))وَال َك

أن البیت لحـاتم الطـائي، وهـو أن البیت لحـاتم الطـائي، وهـو الىالى––عبد السالم محمد هارون عبد السالم محمد هارون ––) ) الكتابالكتاب((وذهب محقق وذهب محقق 
: : ملفق من بیتین في دیوانه ، وهما ملفق من بیتین في دیوانه ، وهما 

ــــــــــــرمةً  صُ ــــــــــــرمةً وردَّ جــــــــــــازرُهم حرفــــــــــــًا ُم صُ ـــالء َتملـــیحُ فـــي الـــرأسِ فـــي الـــرأسِ وردَّ جــــــــــــازرُهم حرفــــــــــــًا ُم َنهـــا وفـــي األَش ـــالء َتملـــیحُ ِم َنهـــا وفـــي األَش ِم
ُتها إذاإذا ْلقـــــى أصـــــرَّ ـــــدتْ ُم ُتها اللقـــــاُح َغ ْلقـــــى أصـــــرَّ ـــــدتْ ُم ـــــــبوحُ اللقـــــاُح َغ صُ ـــــــدانِ َم ل ـــــــنَ الوِ ـــــــبوحُ وَال كـــــــریَم ِم صُ ـــــــدانِ َم ل ـــــــنَ الوِ ..))٢٢((وَال كـــــــریَم ِم

، بـال نسـبة ، بـال نسـبة ) ) مـا كـان نعتـه علـى الموضـعمـا كـان نعتـه علـى الموضـع( ( فـي بـاب فـي بـاب ) ) المقتضـبالمقتضـب( ( واستشهد به المبرد في واستشهد به المبرد في 
: : اهللا عـز وجـل اهللا عـز وجـل للفمما جاء نعتًا على الموضع وهو ها هنا أحسن قـو فمما جاء نعتًا على الموضع وهو ها هنا أحسن قـو : (( : (( وبالروایة الملفقة ، قال وبالروایة الملفقة ، قال 

ْم مِ ( (  ا لُك ْم مِ َم ا لُك رُُه َم ْی رُُه نْ إلٍه َغ ْی نمـا ) ) غیرهغیره((إن شئت كان إن شئت كان . . ))٣٣(())نْ إلٍه َغ ٕ نمـا استثناء ، شئت كان نعتًا على الموضـع ، وا ٕ استثناء ، شئت كان نعتًا على الموضـع ، وا
نما كان هو الوجه ، ألن  ٕ نما كان هو الوجه ، ألن وا ٕ زائدة لم تحدث في المعنى شیئًا ، فصار بها منفیًا ، فمن ذلـك زائدة لم تحدث في المعنى شیئًا ، فصار بها منفیًا ، فمن ذلـك ) ) من من ( ( وا

: : قوله قوله 
ــــــــــــرمة  صَّ رفــــــــــــًا ُم ــــــــــــرمة وردَّ جــــــــــــازرُهم َح صَّ رفــــــــــــًا ُم ــــــــبوُح وردَّ جــــــــــــازرُهم َح صَ ــــــــنَ الولـــــــدانِ َم ــــــــبوُح وال كـــــــریَم ِم صَ ــــــــنَ الولـــــــدانِ َم ..))٤٤(())))وال كـــــــریَم ِم

أن الحجــازیین یحذفونــه كثیــرًا ، أن الحجــازیین یحذفونــه كثیــرًا ، ، فــذهب الــى، فــذهب الــى) ) الال((ه الزمخشــري فــي حدیثــه عــن خبــر ه الزمخشــري فــي حدیثــه عــن خبــر كــر كــر وذوذ
ال إلـه فـي الوجـود ال إلـه فـي الوجـود : : ادة ومعناهـا ادة ومعناهـا هه، ومنه كلمة الشـ، ومنه كلمة الشـ))ال بأسال بأس((، و، و))َال مالَ َال مالَ ((، و، و))َال أهلَ َال أهلَ ((: : ونونفیقولفیقول

..))٥٥((أما بنو تمیم فال یثبتونه في كالمهم أصالً أما بنو تمیم فال یثبتونه في كالمهم أصالً . . إال اهللا إال اهللا 
أحد خیر منـك، ومنـه قـول أحد خیر منـك، ومنـه قـول ال رجل أفضل منك ، والال رجل أفضل منك ، وال::ننأن أهل الحجاز یقولو أن أهل الحجاز یقولو : : وأضاف وأضاف 

بوحُ : : حاتم حاتم  صَ نَ الولدانِ َم بوحُ وال كریَم ِم صَ نَ الولدانِ َم ..))٦٦((وال كریَم ِم

..٢٩٩٢٩٩––٢٩٨٢٩٨/ / ٢٢: : الكتاب الكتاب ))١١((
. . ٢٩٩٢٩٩/ / ٢٢: : والكتاب والكتاب . . ١٢٣١٢٣صص: : دیوانھ حاتم الطائي دیوانھ حاتم الطائي : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ٣٢٣٢وو٢٣٢٣آیة آیة : : ، والمؤمنون ، والمؤمنون ٨٤٨٤و و ٦١٦١و و ٥٠٥٠آیة آیة : : ، وھود ، وھود ٨٣٨٣و و ٧٣٧٣و و ٦٥٦٥و و ٥٩٥٩آیة آیة : : سورة األعراف سورة األعراف ))٣٣((
. . ٢٧٧٢٧٧/ / ١١: : المقتضب المقتضب ))٤٤((
. . ٥٢٥٢: : اإلعراب اإلعراب المفصل في صنعةالمفصل في صنعة: : ینظر ینظر ))٥٥((
. . ٥١٥١: : المفصل ، المصدر السابق المفصل ، المصدر السابق : : ینظر ینظر ))٦٦((
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أن یتـــرك فیـــه طائیتـــه الـــى اللغـــة الحجازیـــة ، أن یتـــرك فیـــه طائیتـــه الـــى اللغـــة الحجازیـــة ، : : أحـــدهما أحـــدهما : : یحتمـــل أمـــرین یحتمـــل أمـــرین ( ( وبـــین فیـــه أنـــه وبـــین فیـــه أنـــه 
ارتفاعـه ارتفاعـه مـع المنفـي و مـع المنفـي و ) ) الال((، ولكـن صـفة محمولـة علـى محـل ، ولكـن صـفة محمولـة علـى محـل أن ال یجعـل مصـبوحًا خبـراً أن ال یجعـل مصـبوحًا خبـراً : : والثاني والثاني 

..))١١(())))محذوف بها إن من حیث أنها نقیضتها والزمه ألسماء لزومها محذوف بها إن من حیث أنها نقیضتها والزمه ألسماء لزومها ) ) الال((لحرف أیضًا ، ألن لحرف أیضًا ، ألن بابا
بــذكره عجــز البیــت فقــط حتــى ال یقــع فــي الغلــط ، لكنــه وقــع فیــه بــذكره عجــز البیــت فقــط حتــى ال یقــع فــي الغلــط ، لكنــه وقــع فیــه أصــاب أصــاب ولعــل الزمخشــري ولعــل الزمخشــري 

فـي استشـهاده لمسـألة فـي استشـهاده لمسـألة ) ) ههشـرحشـرح((سبته لحاتم الطـائي األشـموني فـي سبته لحاتم الطـائي األشـموني فـي حین نسبه الى حاتم وتابعه في نحین نسبه الى حاتم وتابعه في ن
ذ ذكـر أنــه یسـقط الخبـر عنــد الحجـازیین جـوازًا ولزومــًا عنـد التمیمیـین والطــائیین ، إذ ذ ذكـر أنــه یسـقط الخبـر عنــد الحجـازیین جـوازًا ولزومــًا عنـد التمیمیـین والطــائیین ، إذ ، إ، إ) ) الال((خبـر خبـر 

ى ِإْذ َفزُِعـوا فَـالَ فـَـوْتَ ::أوجد قرینة لذلك ، نحـو قولـه تعـالى أوجد قرینة لذلك ، نحـو قولـه تعـالى  لَـوْ تـَـَر ى ِإْذ َفزُِعـوا فَـالَ فـَـوْتَ َو لَـوْ تـَـَر قَـاُلوا الَ قَـاُلوا الَ ::، وقولـه ، وقولـه ))٢٢((َو
َر  َر َضيـْ : : قال حاتم قال حاتم . . ره ره ، فإن جهل المراد وجب ذكره عند الجمیع ، وال فرق بین الظرف وغی، فإن جهل المراد وجب ذكره عند الجمیع ، وال فرق بین الظرف وغی))٣٣((َضيـْ
: : حاتم حاتم 

ــــــــــــرَّمًة  صَ ــــــــــــرَّمًة وَرَدَّ جــــــــــــازرُهْم حرفــــــــــــًا ُم صَ ـــــــُبوحُ وَرَدَّ جــــــــــــازرُهْم حرفــــــــــــًا ُم صْ ـــــــدانِ َم ـــــــنَ الول ـــــــُبوحُ وَال كـــــــریَم ِم صْ ـــــــدانِ َم ـــــــنَ الول ..))٤٤((وَال كـــــــریَم ِم
بان فیرى أنه نوزع في نسبته الى حاتم الطائي ، وعجز البیت ملفق لدیه من قبل  بان فیرى أنه نوزع في نسبته الى حاتم الطائي ، وعجز البیت ملفق لدیه من قبل أما الصَّ أما الصَّ

..))٥٥((األشموني إلى صدر بیت آخر كما بینه العینياألشموني إلى صدر بیت آخر كما بینه العیني

وأخواتھا وأخواتھا ) ) ظنَّ ظنَّ : ( : ( سادسًا سادسًا 
وأخواتهــا ، وهــي أفعــال ناســخة وأخواتهــا ، وهــي أفعــال ناســخة ) ) ظــنَّ ظــنَّ ((ألخیــر مــن نواســخ االبتــداء ، وهــو ألخیــر مــن نواســخ االبتــداء ، وهــو هــو القســم اهــو القســم اهــذاهــذا

مقتضیة مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر ، محولة المبتدأ الى مفعول أول، والخبر الـى مفعـول ثـان ، مقتضیة مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر ، محولة المبتدأ الى مفعول أول، والخبر الـى مفعـول ثـان ، 
اآلخـر ، إذ البـد مـن ذكرهمـا ، ألن كـًال منهمـا أساسـي فـي اآلخـر ، إذ البـد مـن ذكرهمـا ، ألن كـًال منهمـا أساسـي فـي عـنعـنوال یمكن االسـتغناء بمفعـول واحـد وال یمكن االسـتغناء بمفعـول واحـد 

فكـذا همـا ، وقـال فكـذا همـا ، وقـال ––برأسـه برأسـه ألن كـًال منهمـا أصـلٌ ألن كـًال منهمـا أصـلٌ ––دأ والخبـر دأ والخبـر عـن المبتـعـن المبتـیسـتغنى یسـتغنى فكمـا ال فكمـا ال الجملـة ،الجملـة ،
نمـا منعـك أن تقتصـر علـى أحـد المفعـولین ههنـا أنـك إنمـا أردت أن تبـین مـا : (( : (( سیبویه سیبویه  ٕ نمـا منعـك أن تقتصـر علـى أحـد المفعـولین ههنـا أنـك إنمـا أردت أن تبـین مـا وا ٕ قر قر تتسـسـااوا

قر لـه قر لـه لیه ما اسـتلیه ما اسـتإإعندك من حال المفعول األول ، یقینًا أوشكًا ، وذكرت األول لتعلم الذي تضیف عندك من حال المفعول األول ، یقینًا أوشكًا ، وذكرت األول لتعلم الذي تضیف 
ونحـوه لتجعـل خبـر المفعـول األول یقینـًا أو شـكًا ، ولـم تـرد ونحـوه لتجعـل خبـر المفعـول األول یقینـًا أو شـكًا ، ولـم تـرد ) ) ظننـتظننـت((فإنمـا ذكـرت فإنمـا ذكـرت . . ندك من هـو ندك من هـو عع

لى لى عع، وتنقسم ، وتنقسم أحد وعشرون فعالً أحد وعشرون فعالً : : ، وعددها ، وعددها ))٦٦(())))أن تجعل األول فیه الشك أو تقیم علیه الیقین أن تجعل األول فیه الشك أو تقیم علیه الیقین 
: : لى قسمین لى قسمین عع

. . ٥٢٥٢: : المصدر السابق  المصدر السابق  ))١١((
..٥١٥١آیة آیة : : سورة سبأ سورة سبأ ))٢٢((
. . ٥٠٥٠آیة آیة : : سورة الشعراء سورة الشعراء ))٣٣((
. . ٣٤٦٣٤٦/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٤٤((
..٢٥٢٥––٢٤٢٤/ / ٢٢: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان : : ینظر ینظر ))٥٥((
..٤٠٤٠/ / ١١: : الكتاب الكتاب ))٦٦((
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ر ، فأفعــال القلــوب ســمیت كــذلك ر ، فأفعــال القلــوب ســمیت كــذلك أفعــال القلــوب ، والثــاني أفعــال التحویــل أو التصــییأفعــال القلــوب ، والثــاني أفعــال التحویــل أو التصــیی: : أحــدهما أحــدهما 
نمــا قیــل لهــا ذلــك ألن : ((: ((هشــام هشــام بــنبــنٱٱكــالیقین والشــك واإلنكــار ، قــال كــالیقین والشــك واإلنكــار ، قــال ،،التصــال معانیهــا بالقلــبالتصــال معانیهــا بالقلــب ٕ نمــا قیــل لهــا ذلــك ألن وا ٕ وا

ة ة مـا دل علـى ظـن فـي الخبـر وعـددها خمسـمـا دل علـى ظـن فـي الخبـر وعـددها خمسـ: : ، وهـي أربعـة عشـر فعـًال ، وهـي أربعـة عشـر فعـًال ))١١(())))معانیها قائمـة بالقلـبمعانیها قائمـة بالقلـب
ــبْ ، وحجــا ، ومنهــا مــ: : أفعــال وهــي أفعــال وهــي  ــبْ ، وحجــا ، ومنهــا مــزعــَم ، وجعــَل ، وعــدَّ ، وَه ا یــدل علــى یقــین وعــددها خمســة ا یــدل علــى یقــین وعــددها خمســة زعــَم ، وجعــَل ، وعــدَّ ، وَه
الظـــن الظـــن ––علـــم ، ودرى ، ووجـــد ، وألفـــى ، وتعلَّـــم ، ومنهـــا مـــا اســـتعمل فـــي اآلخـــرین علـــم ، ودرى ، ووجـــد ، وألفـــى ، وتعلَّـــم ، ومنهـــا مـــا اســـتعمل فـــي اآلخـــرین : : أیضــًا وهـــي أیضــًا وهـــي 

ــمالــك مالــك بــنبــنٱٱظــنَّ ، وحســب ، وخــال ، ورأى ، حتــى أنَّ ظــنَّ ، وحســب ، وخــال ، ورأى ، حتــى أنَّ : : وعــددها أربعــة هــي وعــددها أربعــة هــي ––والیقــین والیقــین  ــَس ى هــذا ى هــذا مَّ مَّ َس
صـیر، صـیر، : : ددها ثمانیـة أفعـال هـي ددها ثمانیـة أفعـال هـي ، أمـا أفعـال التحویـل أو التصـییر فعـ، أمـا أفعـال التحویـل أو التصـییر فعـ))٢٢((وأخواتهاوأخواتها) ) حسبحسب((الباب بـ الباب بـ 
، وهــي ، وهــي ))٤٤((، وجعــل ، ووهــب ، ورد ، وتــرك ، وتخــذ ، واتخــذ ، فیمــا عــدها بعضــهم ســبعة، وجعــل ، ووهــب ، ورد ، وتــرك ، وتخــذ ، واتخــذ ، فیمــا عــدها بعضــهم ســبعة))٣٣((وأصــاروأصــار

..))٥٥((وهي كسابقتها من النوع األول تتعدى الى مفعولین أصلهما مبتدأ وخبروهي كسابقتها من النوع األول تتعدى الى مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر

عقیل فـي شـرحھ عقیل فـي شـرحھ بنبنٱٱوأخواتھا عند وأخواتھا عند ) ) ظن ظن ( ( شواھد شواھد 
::على األلفیة على األلفیة 

وهــو وهــو ) ) علــمعلــم((البــاب علــى أفعــال القلــوب ، فاستشــهد علــى الفعــلالبــاب علــى أفعــال القلــوب ، فاستشــهد علــى الفعــلعقیــل فــي هــذا عقیــل فــي هــذا بــنبــنٱٱاستشــهد استشــهد 
::، بقول الشاعر ، بقول الشاعر ))٦٦((من أفعال الیقینمن أفعال الیقین

ـــــــروفِ ؛ فانبعثَـــــــتْ  ُع َل الَم ـــــــاِذ تُـــــــَك الَب ِلْم ـــــــروفِ ؛ فانبعثَـــــــتْ َع ُع َل الَم ـــــــاِذ تُـــــــَك الَب ِلْم ـــــــــلِ َع ـــــــــوِق واَألَم َفـــــــــاتُ الشَّ ـــــــــلِ إلیـــــــــَك ِبـــــــــي وَاِج ـــــــــوِق واَألَم َفـــــــــاتُ الشَّ ..))٧٧((إلیـــــــــَك ِبـــــــــي وَاِج

ــــه  ــــه وشــــاهده قول ــــاذلَ ((وشــــاهده قول ــــُك الب ــــاذلَ علمُت ــــُك الب ــــدلَّ ) ) علمُت ــــدلَّ ف ــــین ، ونصــــبت مفعــــولین) ) علــــمعلــــم((ف ــــى الیق ــــى معن ــــین ، ونصــــبت مفعــــولینعل ــــى الیق ــــى معن عل
، ونصـــبها لمفعـــولین هـــو كثیـــر فیهـــا، وتجـــيء ، ونصـــبها لمفعـــولین هـــو كثیـــر فیهـــا، وتجـــيء ) ) البـــاذل المعـــروف البـــاذل المعـــروف :( :( واآلخـــر واآلخـــر ) ) الكـــافالكـــاف: (: (أحـــدهما أحـــدهما 
َناتٍ ::وهو قلیل نحووهو قلیل نحو) ) الظنالظن((بمعنى بمعنى  ِم نَّ ُمؤْ وُه ُتُم ْن َعِلْم َناتٍ فَِإ ِم نَّ ُمؤْ وُه ُتُم ْن َعِلْم ..))١١((ظننتموهنَّ ظننتموهنَّ : : ، أي ، أي ))٨٨((فَِإ

..٢٩٤٢٩٤/ / ١١: : ك ك أوضح المسالأوضح المسال))١١((
..٢٤٤٢٤٤: : شرح عمدة الحافظ شرح عمدة الحافظ : : ینظر ینظر ))٢٢((
، ، ) ) كانكان(() ) صارصار((المنقوالن من المنقوالن من ) ) أصارأصار((و و ) ) صیرصیر((عدھا السیوطي ضمن السبعة المذكورة ، فـ عدھا السیوطي ضمن السبعة المذكورة ، فـ ))٣٣((

..٥٤٤٥٤٤/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع : : ، بالتشعیف والھمز ، ینظر ، بالتشعیف والھمز ، ینظر 
شرح ابن شرح ابن . . ٣١١٣١١/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك : : نظر نظر وغیرھا من النحاة ، یوغیرھا من النحاة ، ی––ابن عقیل ابن عقیل ––ومنھم ابن ھشام والشارح ومنھم ابن ھشام والشارح ))٤٤((

..١٩١٩/ / ٢٢: : ابن عقیل ابن عقیل 
مسالك. . ٢٤٤٢٤٤صص: : وشرح عمدة الحافظ وشرح عمدة الحافظ . . ٣٦٦٣٦٦/ / ٢٢وو٤٠٤٠––٣٩٣٩/ / ١١: : الكتاب الكتاب : : ینظر ینظر ))٥٥(( ل أوضح ا مسالكو ل أوضح ا ::و

::
لشموني . . ١٣١٣/ / ٢٢: : وشرح ابن عقیل وشرح ابن عقیل . . وما بعدھا وما بعدھا ٢٩٤٢٩٤/ / ١١ لشموني وشرح ا ::. . ٣٤٩٣٤٩/ / ١١: : وشرح ا
..وما بعدھا وما بعدھا ٥٥/ / ٢٢: : والنحو الوافي والنحو الوافي . . وما بعدھا وما بعدھا ٢٦٢٦/ / ٢٢: : وحاشیة الصبان وحاشیة الصبان . . بعدھا بعدھا وماوما٥٣٧٥٣٧/ / ١١

..١٤١٤/ / ٢٢: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٦٦((
))٤١٦٤١٦/ / ٢٢: : : : ))٧٧ . .

..٣١٣٣١٣/ / ١١: : معجم شواھد العربیةمعجم شواھد العربیة::وینظروینظر. . ٣٣٢٣٣٢/ / ١١: : والتصریح بمضمون التوضیح والتصریح بمضمون التوضیح 
..١٠١٠آیة آیة : : سورة الممتحنة سورة الممتحنة ))٨٨((
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، وذكـر أنـه أنـه ، وذكـر أنـه أنـه ) ) تیقنـتتیقنـت((بمعنى بمعنى ) ) علمتكعلمتك((على مجيء على مجيء ) ) شرحهشرحه((استشهد به األشموني في استشهد به األشموني في 
َناتٍ : :: :وهو قلیل نحو وهو قلیل نحو ) ) ظننتظننت((بمعنى بمعنى ) ) عملتعملت((قد تأتيقد تأتي ِم نَّ ُمؤْ وُه ُتُم ْن َعِلْم َناتٍ فَِإ ِم نَّ ُمؤْ وُه ُتُم ْن َعِلْم ، أمـا إذا كانـت ، أمـا إذا كانـت فَِإ

..))٢٢((فهي الزمةفهي الزمة) ) أعلمأعلم((إذا انشقت شفته العلیا فهو إذا انشقت شفته العلیا فهو ))علم الرجلعلم الرجل((: : من قولهم من قولهم 
: : قول الشاعر قول الشاعر بب، ، ))٣٣((وهو من أفعال الیقین أیضاً وهو من أفعال الیقین أیضاً ) ) درى درى ( ( واستشهد أیضًا للفعل واستشهد أیضًا للفعل 
ِفيَّ العَ  رِیــــــتَ الـــــــوَ ِفيَّ العَ ُد رِیــــــتَ الـــــــوَ َتِبطُد وَ فـــــــاغْ رْ ـــــــاُع ـــــــُد َی َتِبطْه وَ فـــــــاغْ رْ ـــــــاُع ـــــــُد َی ـــــــــــــــــدُ ْه ی ِم ـــــــــــــــــاِء َح َف ـــــــــــــــــدُ فـــــــــــــــــإنَّ اغِتباطـــــــــــــــــًا ِباْلوَ ی ِم ـــــــــــــــــاِء َح َف ..))٤٤((فـــــــــــــــــإنَّ اغِتباطـــــــــــــــــًا ِباْلوَ

ـــم والیقـــین ، ) ) درىدرى((حیـــث جـــاءت حیـــث جـــاءت ) ) دریـــت الـــوفيدریـــت الـــوفي: (: (مـــوطن الشـــاهد فیـــه قولـــه مـــوطن الشـــاهد فیـــه قولـــه  ـــم والیقـــین ، بمعنـــى العل بمعنـــى العل
وهــو قلیــل ، وهــو قلیــل ، ) ) يَّ يَّ فِ فِ الــو الــو : (: (والثــاني والثــاني التــي وقعــت نائــب فاعــل ،التــي وقعــت نائــب فاعــل ،) ) التــاءالتــاء: (: (ونصــبت مفعــولین ، أحــدهما ونصــبت مفعــولین ، أحــدهما 

، مـا لـم تـدخل علیهـا همـزة النقـل تعـدت ، مـا لـم تـدخل علیهـا همـزة النقـل تعـدت ))دریـت بكـذادریـت بكـذا((: : نحـو نحـو ) ) البـاءالبـاء((د بــ د بــ والكثیر فیها تعـدیتها لواحـوالكثیر فیها تعـدیتها لواحـ
م ِبِه ::آلخر بنفسها والى واحد بالباء نحو آلخر بنفسها والى واحد بالباء نحو  رَاُك الَ َأْد م ِبِه َو رَاُك الَ َأْد قال شـیخ اإلسـالم ومحـل ذلـك إذا قال شـیخ اإلسـالم ومحـل ذلـك إذا (( (( ، ، ))٥٥((َو

ال تتعدى الى ثالثة مفاعیل استفهاماستفهاملم یدخل على لم یدخل على  ٕ ال تتعدى الى ثالثة مفاعیل وا ٕ ..))٦٦(())))وا
بـنبـنٱٱبمعنى الیقـین، ومـنهم بمعنى الیقـین، ومـنهم ) ) علمعلم((لیًال على مجيء لیًال على مجيء وهو من الشواهد التي اعتمدها النحاة دوهو من الشواهد التي اعتمدها النحاة د

، إذ ، إذ ) ) أوضـح المسـالكأوضـح المسـالك((هشام حیث ذكره فـي أغلـب مؤلفاتـه إذ استشـهد فیـه علـى هـذه المسـألة فـي هشام حیث ذكره فـي أغلـب مؤلفاتـه إذ استشـهد فیـه علـى هـذه المسـألة فـي 
: : واألكثــر فــي هــذا أن یتعــدى بالبــاء ، فــإذا دخلــت علیــه الهمــزة تعــدى آلخــر بنفســه نحــو واألكثــر فــي هــذا أن یتعــدى بالبــاء ، فــإذا دخلــت علیــه الهمــزة تعــدى آلخــر بنفســه نحــو : (( : (( قــال قــال 

وَ : * : * ر صـــدره دون عجـــزه ر صـــدره دون عجـــزه ، إال أنـــه اكتفـــى بـــذك، إال أنـــه اكتفـــى بـــذك))٧٧(() ))) ))وال أدراكـــم بـــهوال أدراكـــم بـــه(( رْ فيَّ العهـــُد یـــاُع رِیـــتَ الـــوَ وَ ُد رْ فيَّ العهـــُد یـــاُع رِیـــتَ الـــوَ ُد
، ، ))٩٩(())شــرح شـذور الــذهبشــرح شـذور الــذهب((، كمـا استشــهد بـه علــى ذات المسـألة ذاكــرًا إیـاه كــامًال فـي ، كمـا استشــهد بـه علــى ذات المسـألة ذاكــرًا إیـاه كــامًال فـي ))٨٨((**فـأغِتبط فـأغِتبط 

..))١٠١٠(())شرح قطر الندىشرح قطر الندى((وكذا الحال في وكذا الحال في 
، وتــــابع ســــابقیه فــــي شــــرحهم للمســــألة ، وتــــابع ســــابقیه فــــي شــــرحهم للمســــألة ) ) شــــرحهشــــرحه((كمــــا ذكــــره واستشــــهد بــــه األشــــموني فــــي كمــــا ذكــــره واستشــــهد بــــه األشــــموني فــــي 

..))١١١١((ةةالمذكور المذكور 

. . ٨٧٨٧: : وفتح الجلیل وفتح الجلیل . . ٨٧٨٧: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي :  :  ینظر ینظر ))١١((
. . ٢٩٢٩/ / ٢٢: : وحاشیة الصبان وحاشیة الصبان . . ٣٥١٣٥١/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))٢٢((
. . ١٤١٤/ / ١١: : شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر ))٣٣((
))٢٢: : : : ))٤٤ / /

١٣٢١٣٢/ / ١١: : . . ٢٤٧٢٤٧/ / ١١: : . . ٣٧٣٣٧٣ . . : :
. . ٣١٥٣١٥/ / ٢٢: : والمعجم المفصل والمعجم المفصل . . ١٠٣١٠٣/ / ١١: : العربیة العربیة 

..٨٨٨٨: : فتح الجلیل فتح الجلیل . . ٨٨٨٨: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي : : ینظر ینظر . . ١٦١٦آیة آیة : : سورة یونس سورة یونس )   )   ٥٥((
..٨٨٨٨: : شرح الجرجاوي شرح الجرجاوي ))٦٦((
..٢٩٧٢٩٧/ / ١١: : أوضح المسالك أوضح المسالك ))٧٧((
..٢٩٦٢٩٦/ / ١١: : المصدر السابق المصدر السابق : : ینظر ینظر ))٨٨((
..٤٦٦٤٦٦: : شرح شذور الذھب شرح شذور الذھب : : ینظر ینظر ))٩٩((
. . ١٩٤١٩٤: : شرح قطر الندى شرح قطر الندى : : ینظر ینظر ))١٠١٠((
..٣٢٣٢/ / ٢٢: : حاشیة الصبان حاشیة الصبان : : وینظر وینظر . . ٣٥٧٣٥٧/ / ١١: : شرح األشموني شرح األشموني : : ینظر ینظر ))١١١١((
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بــنبــنٱٱنَّ نَّ لمســألة واستشــهاده بالبیــت ، وذكــر ألمســألة واستشــهاده بالبیــت ، وذكــر أفــي طرحــه لفــي طرحــه ل) ) الهمــعالهمــع((وكــذا فعــل الســیوطي فــي وكــذا فعــل الســیوطي فــي 
ــ ــمالــك هــو مــن َع ، واستشــهد لــذلك بلفــظ صــدر ، واستشــهد لــذلك بلفــظ صــدر ) ) علــمعلــم((مــن أفعــال الیقــین وجــاءت بمعنــى مــن أفعــال الیقــین وجــاءت بمعنــى ) ) درىدرى((دَّ دَّ مالــك هــو مــن َع

احـــد بنفســـها ، والثـــاني بــــ احـــد بنفســـها ، والثـــاني بــــ لو لو : : ، ولتعـــدیها الثنـــین ، ولتعـــدیها الثنـــین ) ) البـــاءالبـــاء((البیـــت المتقـــدم ، وشـــرح تعـــدیها لواحـــد بــــ البیـــت المتقـــدم ، وشـــرح تعـــدیها لواحـــد بــــ 
لــم لــم : : وقــال أبــو حیــان وقــال أبــو حیــان : (( : (( إذ قــال إذ قــال ))......دریــت الــوفى دریــت الــوفى ( ( ، كمــا أنــه رأي أبــي حیــان فــي البیــت ، كمــا أنــه رأي أبــي حیــان فــي البیــت ))البــاءالبــاء((

ــٱٱیعــدها أصــحیعــدها أصــح ــبن ــمَّن . . ا فیمــا یتعــدى الثنــین ا فیمــا یتعــدى الثنــین بن ــمَّن ولعــلَّ البیــت مــن بــاب التضــمین ؛ ضُ دریــت بمعنــى دریــت بمعنــى : : ولعــلَّ البیــت مــن بــاب التضــمین ؛ ضُ
والتضــمین ال ینقــاس وال ینبغــي أن ُیجعــل أصــًال حتــى یكثــر ، وال یثبــت ذلــك ببیــت نــادر والتضــمین ال ینقــاس وال ینبغــي أن ُیجعــل أصــًال حتــى یكثــر ، وال یثبــت ذلــك ببیــت نــادر . . علمــت علمــت 

..))١١(())))محتمل للتضمین محتمل للتضمین 

. . ٥٤١٥٤١/ / ١١: : ھمع الھوامع ھمع الھوامع ))١١((
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٣٠٢٣٠٢

الخاتمة الخاتمة 
ت عـن جانـب ت عـن جانـب بنبنٱٱبعد هذه الرحلة العلمیة في بطون الكتب والمراجع یمكننا القول بأنني قد بعد هذه الرحلة العلمیة في بطون الكتب والمراجع یمكننا القول بأنني قد 

مــن الموضــوع ، وســلطت الضــوء علــى زاویــة منــه ، فموضــوع الشــواهد النحویــة الشــعریة المجهولــة مــن الموضــوع ، وســلطت الضــوء علــى زاویــة منــه ، فموضــوع الشــواهد النحویــة الشــعریة المجهولــة 
. . القائل یتسع لمجلد ضخم یتشعب فیه القول ویتصرف فیه الكالم القائل یتسع لمجلد ضخم یتشعب فیه القول ویتصرف فیه الكالم 

: : ما أهم نتائج هذه الدراسة ، فیمكن إیجازها كاآلتي ما أهم نتائج هذه الدراسة ، فیمكن إیجازها كاآلتي أأ
لــم یكــن أبــن عقیــل أول مــن احــتج بالشــواهد المجهولــة القائــل فــي شــرحه فقــد ســبقه نحــاة أمثــال إمــام لــم یكــن أبــن عقیــل أول مــن احــتج بالشــواهد المجهولــة القائــل فــي شــرحه فقــد ســبقه نحــاة أمثــال إمــام ––١١

والمبــرد وأبــن جنــي وأبــن فــالح وأبــن مالــك وأبــن هشــام ، وكــذا مــن تبعــه أمثــال والمبــرد وأبــن جنــي وأبــن فــالح وأبــن مالــك وأبــن هشــام ، وكــذا مــن تبعــه أمثــال ––ســیبویه ســیبویه ––النحــاة النحــاة 
..بغدادي بغدادي السیوطي واألشموني والصبان والالسیوطي واألشموني والصبان وال

الشواهد الشعریة المجهولة القائل في شرحه جاء للتمثیـل واالسـتئناس بهـا ، الشواهد الشعریة المجهولة القائل في شرحه جاء للتمثیـل واالسـتئناس بهـا ، بببن عقیل بن عقیل استشهاد ااستشهاد اإن إن ––٢٢
. . الستخالص القواعد الستخالص القواعد ال ال 

إنَّ إیراده للشواهد المجهولة للتمثیل فـي شـرحه ، لـیس معنـاه أنـه اعتمـدها مـن غیـر درایـة ودراسـة ، إنَّ إیراده للشواهد المجهولة للتمثیل فـي شـرحه ، لـیس معنـاه أنـه اعتمـدها مـن غیـر درایـة ودراسـة ، ––٣٣
. . ولذا قبلت منه ولذا قبلت منه نحوي ثقة یعتمد علیه ، نحوي ثقة یعتمد علیه ، عنعنولذا صدرت ولذا صدرت 

ن فــي مســألة ن فــي مســألة و و ن آخــر ن آخــر و و قــد یــورد أبــن عقیــل الشــاهد علــى مســألة معینــة فــي الشــرح ، فیمــا یــورده نحویــقــد یــورد أبــن عقیــل الشــاهد علــى مســألة معینــة فــي الشــرح ، فیمــا یــورده نحویــ––٤٤
. . آخرى غیر التي احتج لها أبن عقیل بالشاهد آخرى غیر التي احتج لها أبن عقیل بالشاهد 

االختالف في روایة البیت ، فقد یورد أبن عقیل روایة للبیت المستشهد به ، في حین یورده آخرون االختالف في روایة البیت ، فقد یورد أبن عقیل روایة للبیت المستشهد به ، في حین یورده آخرون ––٥٥
::ا رواه ، وهذا االختالف في الروایات جاء على نوعین ا رواه ، وهذا االختالف في الروایات جاء على نوعین بروایة تختلف عمبروایة تختلف عم
الشـــاهد وموضـــعه فـــي المســـألة یتمثـــل فـــي تغییـــر الشـــاهد وموضـــعه فـــي المســـألة یتمثـــل فـــي تغییـــر فـــيفـــيبســـیط ال یـــؤثر بســـیط ال یـــؤثر اخـــتالفاخـــتالف: : األول األول 

. . ، مما ال یؤثر في تغییر موطن الشاهد وحكمه في المسألة ، مما ال یؤثر في تغییر موطن الشاهد وحكمه في المسألة ) ) حرف حرف ( ( أو حتى أو حتى ) ) كلمة كلمة ( ( 
نحـــوي ، متمـــثًال فـــي تغییـــر حركـــة نحـــوي ، متمـــثًال فـــي تغییـــر حركـــة مـــوطن الشـــاهد وحكمـــه المـــوطن الشـــاهد وحكمـــه الفـــيفـــيیـــؤثر یـــؤثر اخـــتالفاخـــتالف: : الثـــاني الثـــاني 

إعراب الكلمات في الشاهد ، فمجيء الشاهد بروایات مختلفة مدعاة لتأویالت نحویـة متعـددة ، وال إعراب الكلمات في الشاهد ، فمجيء الشاهد بروایات مختلفة مدعاة لتأویالت نحویـة متعـددة ، وال 
.  .  یوثق لهم یوثق لهم ممَّنْ ممَّنْ سیما إذا كان جمیع النحاة الذین رووا الشاهد سیما إذا كان جمیع النحاة الذین رووا الشاهد 

وآخر دعوانا أن الحمد اهللا رب العالمینوآخر دعوانا أن الحمد اهللا رب العالمین. . لیه الدراسة لیه الدراسة إإهذه أهم ما توصلت هذه أهم ما توصلت 
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٣٠٣٣٠٣

فھرست المظان والمصادر فھرست المظان والمصادر 
: : بعد القرآن الكریم بعد القرآن الكریم * * 
عبــد عبــد : : ، تحقیــق ، تحقیــق ) ) هـــهـــ٤١٥٤١٥تت( ( علــي بــن محمــد النحــوي الهــروي علــي بــن محمــد النحــوي الهــروي : : األزهیــة فــي علــم الحــروف األزهیــة فــي علــم الحــروف ..١١

. . م م ١٩٧١١٩٧١--هـ هـ ١٣٩١١٣٩١، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ، ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ، ١١المعین الملوحي ، طالمعین الملوحي ، ط
، ، ) ) هـــهـــ٥٣٨٥٣٨ت ت ( ( خشــري خشــري اإلمــام جــار اهللا أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزماإلمــام جــار اهللا أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزم: : أســاس البالغــة أســاس البالغــة ..٢٢

. . م م ٢٠٠٤٢٠٠٤--هـ هـ ١٤٢٤١٤٢٤لبنان ، لبنان ، ––دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت 
عبـد الـرحمن بـن أبـي الوفـاء محمــد بـن عبیـد اهللا بـن أبـي سـعید أبـو بركــات عبـد الـرحمن بـن أبـي الوفـاء محمــد بـن عبیـد اهللا بـن أبـي سـعید أبـو بركــات : : أسـرار العربیـة أسـرار العربیـة ..٣٣

ـــدارة ، ط. . د د : : ، تحقیـــق ، تحقیـــق ) ) هــــهــــ٥٧٧٥٧٧تت((األنبـــاري األنبـــاري  ـــدارة ، طفخـــر صـــالح ق بیـــروت ، بیـــروت ، ––، دار الجیـــل ، دار الجیـــل ١١فخـــر صـــالح ق
. . م م ١٩٩٥١٩٩٥

محمـد محمـد : : ، تحقیـق ، تحقیـق ) ) هــهــ٩١١٩١١ت ت ((اإلمـام جـالل الـدین السـیوطي اإلمـام جـالل الـدین السـیوطي : : باه والنظائر في النحـو باه والنظائر في النحـو االشاالش..٤٤
. . م م ١٩٩٩١٩٩٩--هـ هـ ١٤٢٠١٤٢٠بیروت ، بیروت ، ––، المكتبة العصریة ، صیدا ، المكتبة العصریة ، صیدا ١١عبد القادر الفاضلي ، طعبد القادر الفاضلي ، ط

عبــد الحســین الفتلــي ، عبــد الحســین الفتلــي ، . . د د : : ، تحقیــق ، تحقیــق ) ) هـــهـــ٣١٦٣١٦تت((أبــو بكــر الســراج أبــو بكــر الســراج : : األصــول فــي النحــو األصــول فــي النحــو ..٥٥
. . ألشرف ألشرف النجف االنجف ا––، مطبعة النعمان ، مطبعة النعمان ١١طط

عبـد عبـد : : ، تحقیـق ، تحقیـق ) ) هـهـ٣٤٠٣٤٠تت((أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي : : أمالي الزجاجي أمالي الزجاجي ..٦٦
. . هـ هـ ١٣٨٢١٣٨٢، مصر ، ، مصر ، ١١السالم هارون ، طالسالم هارون ، ط

اإلمــام كمــال الــدین اإلمــام كمــال الــدین : : البصــریین والكــوفیین البصــریین والكــوفیین ––اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف بــین النحــویین اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف بــین النحــویین ..٧٧
: : تحقیـقتحقیـق، ، ) ) هــهــ٥٧٧٥٧٧تت((حـوي حـوي أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بـن أبـي سـعید األنبـاري النأبو البركات عبد الرحمن بن محمد بـن أبـي سـعید األنبـاري الن

--هـــ هـــ ١٣٨٠١٣٨٠مصــر ، مصــر ، ––، مطبعــة الســعادة ، القــاهرة ، مطبعــة الســعادة ، القــاهرة ٤٤محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ، طمحمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ، ط
. . م م ١٩٦١١٩٦١

اإلمام أبو محمـد عبـد اهللا جمـال الـدین بـن یوسـف بـن اإلمام أبو محمـد عبـد اهللا جمـال الـدین بـن یوسـف بـن : : أوضح المسالك الى ألفیة بن مالك أوضح المسالك الى ألفیة بن مالك ..٨٨
دین دین محمـد محـي الـمحمـد محـي الـ: : ، تحقیـق، تحقیـق) ) هــهــ٧٦١٧٦١تت((أحمد بـن عبـد اهللا بـن هشـام األنصـاري المصـري أحمد بـن عبـد اهللا بـن هشـام األنصـاري المصـري 

. . م م ١٩٨٠١٩٨٠لبنان ، لبنان ، ––، دار الندوة الجدید ، بیروت ، دار الندوة الجدید ، بیروت ٦٦عبد الحمید ، طعبد الحمید ، ط
، ، ١١علـي شـیري ، طعلـي شـیري ، ط: : ، تحقیـق ، تحقیـق ) ) هــهــ٧٧٤٧٧٤تت((إسماعیل بن عمر بـن كثیـر إسماعیل بن عمر بـن كثیـر : : البدایة والنهایة البدایة والنهایة ..٩٩

..م م ١٩٨٨١٩٨٨بیروت ، بیروت ، ––دار إحیاء التراث العربي دار إحیاء التراث العربي 



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٣٠٤٣٠٤

اإلمــــــام اللغــــــوي الســــــید محمــــــد مرتضــــــى الزبیــــــدي اإلمــــــام اللغــــــوي الســــــید محمــــــد مرتضــــــى الزبیــــــدي : : تــــــاج العــــــروس مــــــن جــــــواهر القــــــامون تــــــاج العــــــروس مــــــن جــــــواهر القــــــامون ..١٠١٠
. . عبد العزیز مطر عبد العزیز مطر : : ، تحقیق ، تحقیق ) ) هـهـ١٢٠٥١٢٠٥تت((

محمـــد كامـــل محمـــد كامـــل : : ، حققـــه وقـــدم لـــه ، حققـــه وقـــدم لـــه ) ) هــــهــــ٦٧٢٦٧٢تت((مالـــك مالـــك بـــنبـــنٱٱ: : تســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــدتســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد..١١١١
. . م م ١٩٦٧١٩٦٧--هـ هـ ١٣٨٧١٣٨٧لبنان ، لبنان ، ––، دار الكتاب العربي ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، بیروت ١١بركات ، طبركات ، ط

. . د د : : ، تحقیــق ، تحقیــق ) ) هــهــ٧٤٩٧٤٩تت((الحســن بـن قاسـم المـرادي الحســن بـن قاسـم المـرادي : : الجنـى الـداني فـي حـروف المعـاني الجنـى الـداني فـي حـروف المعـاني ..١٢١٢
لبنــــان ، لبنــــان ، ––، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت ، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت ١١محمــــد نــــدیم فاضــــل ، طمحمــــد نــــدیم فاضــــل ، ط: : خــــر الــــدین قبــــادة خــــر الــــدین قبــــادة فف

. . م م ١٩٩٢١٩٩٢--هـ هـ ١٤١٣١٤١٣
، ومعـــه شـــرح ، ومعـــه شـــرح ) ) هــــهــــ١٢٠٦١٢٠٦تت((مالـــك مالـــك بـــنبـــنٱٱحاشـــیة الصـــبان علـــى شـــرح األشـــموني علـــى ألفیـــة حاشـــیة الصـــبان علـــى شـــرح األشـــموني علـــى ألفیـــة ..١٣١٣

––، مكتبـــة الصــفا ، میــدان األزهـــر ، مكتبـــة الصــفا ، میــدان األزهـــر ١١محمـــود بــن الجمیــل ، طمحمـــود بــن الجمیــل ، ط: : الشــواهد للعینــي ، تحقیــق الشــواهد للعینــي ، تحقیــق 
. . م م ٢٠٠٢٢٠٠٢--هـ هـ ١٤٢٣١٤٢٣القاهرة ، القاهرة ، 

، ، ) ) هــــهــــ١٠٩٣١٠٩٣تت((عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي : : خزانـــة األدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب خزانـــة األدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب ..١٤١٤
مصـــر ، مصـــر ، ––، مطبعـــة المـــدني ، القـــاهرة ، مطبعـــة المـــدني ، القـــاهرة ٤٤عبـــد الســـالم محمـــد هـــارون ، طعبـــد الســـالم محمـــد هـــارون ، ط: : تحقیـــق وشـــرح تحقیـــق وشـــرح 

. . م م ١٩٩٧١٩٩٧--هـ هـ ١٤١٨١٤١٨
٢٢محمـد علـي النجـار ، طمحمـد علـي النجـار ، ط: : ، تحقیـق ، تحقیـق ) ) هــهــ٣٩٢٣٩٢تت((أبو الفتح عثمان بن جنـي أبو الفتح عثمان بن جنـي : : الخصائص الخصائص ..١٥١٥

..لبنان لبنان ––هدى للطباعة والنشر ، بیروت هدى للطباعة والنشر ، بیروت ، دار ال، دار ال
محمــد حســن محمــد حســن : : ، تحقیــق ، تحقیــق ) ) هـــهـــ٣٩٢٣٩٢تت((أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي : : ســر صــناعة اإلعــراب ســر صــناعة اإلعــراب ..١٦١٦

––، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ٢٢محمد حسن إسماعیل وأحمد رشـدي شـحاته عـامر ، طمحمد حسن إسماعیل وأحمد رشـدي شـحاته عـامر ، ط
. . م م ٢٠٠٧٢٠٠٧--هـ هـ ١٣٢٨١٣٢٨لبنان ، لبنان ، 

عقیــل العقیلــي الهمــداني عقیــل العقیلــي الهمــداني بــنبــنٱٱاهللا اهللا بهــاء الــدین عبــد بهــاء الــدین عبــد : : مالــك مالــك بــنبــنٱٱعقیــل علــى ألفیــة عقیــل علــى ألفیــة بــنبــنٱٱشــرح شــرح ..١٧١٧
، مكتبــة الهدایــة ، ، مكتبــة الهدایــة ، ١١محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ، طمحمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ، ط: : ، تحقیــق ، تحقیــق ) ) هـــهـــ٧٦٩٧٦٩تت((المصــري المصــري 

. . م م ٢٠٠٨٢٠٠٨--هـ هـ ١٤٢٩١٤٢٩لبنان ، لبنان ، ––بیروت بیروت 
، قــدم لــه ، قــدم لــه ))هـــهـــ٩٠٠٩٠٠تت((أبــو الحســن نــور الــدین علــى بــن محمــد بــن عیســى أبــو الحســن نــور الــدین علــى بــن محمــد بــن عیســى : : شــرح األشــموني شــرح األشــموني ..١٨١٨

، دار ، دار ١١میــــل بــــدیع یعقــــوب، طمیــــل بــــدیع یعقــــوب، طأأ. . د د : : حســــن حمــــد ، إشــــراف حســــن حمــــد ، إشــــراف : : ووضــــع هوامشــــه وفهارســــه ووضــــع هوامشــــه وفهارســــه 
. . م م ١٩٩٨١٩٩٨--هـ هـ ١٤١٩١٤١٩لبنان ، لبنان ، ––الكتب العلمیة ، بیروت الكتب العلمیة ، بیروت 



في شرح ابن  في شرح ابن  الشاهد النحوي الشعري المجهول القـائلالشاهد النحوي الشعري المجهول القـائل......................ميالديةميالدية٢٠١٢٢٠١٢––هجرية  هجرية  ١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  ) ) ٢٠٠٢٠٠((العدد  العدد  --ستاذستاذألألاا
ثره في القـاعدة النحويةثره في القـاعدة النحويةأأعقيل في بابي االبتداء ونواسخه و عقيل في بابي االبتداء ونواسخه و 

٣٠٥٣٠٥

بـنبـنٱٱعقیـل األلفیـة عقیـل األلفیـة بـنبـنٱٱعلى شـواهد على شـواهد ) ) هـهـ١١٩٥١١٩٥تت((شرح الشیخ عبد المنعم عوض الجرجاوي شرح الشیخ عبد المنعم عوض الجرجاوي ..١٩١٩
محمـــد قطـــة محمـــد قطـــة : : عقیـــل للعالمـــة الشـــیخ عقیـــل للعالمـــة الشـــیخ بـــنبـــنٱٱفـــتح الجلیـــل بشـــرح شـــواهد فـــتح الجلیـــل بشـــرح شـــواهد : : مالـــك ، وبالهـــامش مالـــك ، وبالهـــامش 

. . م م ١٩٣٧١٩٣٧--هـ هـ ١٣٥٥١٣٥٥الحلبي وأوالده بمصر ، الحلبي وأوالده بمصر ، ، مطبعة مصطفى البابي، مطبعة مصطفى البابي٢٢العدوي ، طالعدوي ، ط
) ) هــهــ٦٨٦٦٨٦تت((رضي الدین محمد بن الحسن األسترباذي النحـوي رضي الدین محمد بن الحسن األسترباذي النحـوي : : شرح الرضي على الكافیة شرح الرضي على الكافیة ..٢٠٢٠

ینغــازي ، ینغــازي ، ––، منشــورات جامعــة قــاربونس ، منشــورات جامعــة قــاربونس ٢٢یوســف حســن عمــر ، طیوســف حســن عمــر ، ط: : ، تصــحیح وتعلیــق ، تصــحیح وتعلیــق 
. . م م ١٩٩٦١٩٩٦

اهللا بـن یوسـف بـن اهللا بـن یوسـف بـن عبد اهللا بن یوسف بـن عبـد عبد اهللا بن یوسف بـن عبـد : : شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ..٢١٢١
، ، ١١عبــد الغنــي الــدقر ، طعبــد الغنــي الــدقر ، ط: : ، تحقیــق ، تحقیــق ) ) هـــهـــ٧٦١٧٦١تت((أحمــد بــن عبــد اهللا بــن هشــام األنصــاري أحمــد بــن عبــد اهللا بــن هشــام األنصــاري 

. . م م ١٩٨٤١٩٨٤دمشق ، دمشق ، ––الشركة المنجدة للتوزیع الشركة المنجدة للتوزیع 
: : ، تحقیـــق ، تحقیـــق ) ) هـــهـــ٦٧٢٦٧٢تت((جمـــال الــدین محمــد بــن مالــك جمـــال الــدین محمــد بــن مالــك : : شــرح عمــدة الحــافظ وعــدة الألفــظ شــرح عمــدة الحــافظ وعــدة الألفــظ ..٢٢٢٢

. . م م ١٩٧٧١٩٧٧--هـ هـ ١٣٩٧١٣٩٧د ، د ، بغدابغدا––، مطبعة العاني ، مطبعة العاني ١١عدنان عبد الرحمن الدوري ، طعدنان عبد الرحمن الدوري ، ط
أبـــو محمـــد عبـــد اهللا جمـــال الـــدین بـــن هشـــام األنصـــاري أبـــو محمـــد عبـــد اهللا جمـــال الـــدین بـــن هشـــام األنصـــاري : : شـــرح قطـــر النـــدى وبـــل الصـــدى شـــرح قطـــر النـــدى وبـــل الصـــدى ..٢٣٢٣

صـــاري صـــاري اء شـــریف األناء شـــریف األنبنـــبنـــٱٱمحمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، شـــركة محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، شـــركة : : ، تحقیـــق ، تحقیـــق ) ) هــــهــــ٦٧١٦٧١تت((
..ط ط . . م ، د م ، د ٢٠٠٧٢٠٠٧--هـ هـ ١٤٢٨١٤٢٨، ، للطباعة والنشر والتوزیعللطباعة والنشر والتوزیع

، ، ) ) هــهــ٤٥٦٤٥٦تت((بـن علـي األسـدي برهـان العكبـري بـن علـي األسـدي برهـان العكبـري اإلمام أبو القاسم عبـد الواحـداإلمام أبو القاسم عبـد الواحـد: : شرح اللمع شرح اللمع ..٢٤٢٤
. . م م ١٩٨٤١٩٨٤––١٠٤٥١٠٤٥، الكویت ، ، الكویت ، ١١فائر فارس ، طفائر فارس ، ط. . د د : : تحقیق تحقیق 

محمـد خلیـل مـراد الحربـي ، محمـد خلیـل مـراد الحربـي ، . . د د : : ، دراسـة وتحقیـق ، دراسـة وتحقیـق ) ) هــهــ٥٤٣٥٤٣تت((جـامع العلـوم جـامع العلـوم : : شرح اللمـع شرح اللمـع ..٢٥٢٥
. . م م ٢٠٠٢٢٠٠٢بغداد ، بغداد ، ––، دار الشؤون الثقافیة ، دار الشؤون الثقافیة ١١طط

، عنیـت ، عنیـت ) ) هــهــ٦٤٣٦٤٣تت((لي بن یعـیش النحـوي لي بن یعـیش النحـوي اإلمام موفق الدین یعیش بن عاإلمام موفق الدین یعیش بن ع: : شرح المفصل شرح المفصل ..٢٦٢٦
. . إدارة الطباعة المنیریة إدارة الطباعة المنیریة : : بطبعه ونشره بطبعه ونشره 

النــــاظم والشــــارح أبــــي محمــــد القاســــم بــــن علــــي الحریــــري البصــــري النــــاظم والشــــارح أبــــي محمــــد القاســــم بــــن علــــي الحریــــري البصــــري : : شــــرح ملحــــة اإلعــــراب شــــرح ملحــــة اإلعــــراب ..٢٧٢٧
--هـــ هـــ ١٤١٢١٤١٢، دار األمــل للنشــر والتوزیــع ، ، دار األمــل للنشــر والتوزیــع ، ١١فــائز فــارس ، طفــائز فــارس ، ط. . د د : : ، تحقیــق ، تحقیــق ) ) هـــهـــ٥١٦٥١٦تت((

. . هـ هـ ١٩٩١١٩٩١
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) ) هــهــ٣٩٥٣٩٥تت((أبو الحسن أحمد بـن فـارس أبو الحسن أحمد بـن فـارس : : ن العرب في كالمها ن العرب في كالمها الصاحبي في فقة اللغة وسنالصاحبي في فقة اللغة وسن..٢٨٢٨
. . م م ١٩٦٣١٩٦٣مصطفى الشویمي ، بیروت ، مصطفى الشویمي ، بیروت ، : : ، تحقیق ، تحقیق 

صـــالح الـــدین أبـــو ســـعید خلیـــل بـــن عبـــد اهللا العالنـــي صـــالح الـــدین أبـــو ســـعید خلیـــل بـــن عبـــد اهللا العالنـــي : : الفصـــول المفیـــدة فـــي الـــواو المزیـــدة الفصـــول المفیـــدة فـــي الـــواو المزیـــدة ..٢٩٢٩
عمـــان ، عمـــان ، ––، دار البشـــیر ، دار البشـــیر ١١حســـن موســـى الشـــاعر ، طحســـن موســـى الشـــاعر ، ط. . د د : : الدمشـــقي الشـــافعي ، تحقیـــق الدمشـــقي الشـــافعي ، تحقیـــق 

.  .  م م ١٩٩٠١٩٩٠
، تحقیـــق ، تحقیـــق ) ) هــــهــــ١٨٠١٨٠تت((أبـــو بشـــر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر أبـــو بشـــر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر ) : ) : كتـــاب ســـیبویه كتـــاب ســـیبویه ( ( الكتـــاب الكتـــاب ..٣٠٣٠

مصــر ، مصــر ، ––، الشــركة الدولیــة للطباعــة ، القــاهرة ، الشــركة الدولیــة للطباعــة ، القــاهرة ٤٤عبــد الســالم محمــد هــارون ، طعبــد الســالم محمــد هــارون ، ط: : وشــرح وشــرح 
. . م م ٢٠٠٤٢٠٠٤--هـ هـ ١٤٢٥١٤٢٥

––، دار القلـــم ، بیـــروت ، دار القلـــم ، بیـــروت ١١عبـــد الهـــادي الفضـــلي ، طعبـــد الهـــادي الفضـــلي ، ط. . د د : : حققـــه وعلـــق علیـــه حققـــه وعلـــق علیـــه : : الالمـــات الالمـــات ..٣١٣١
. . م م ١٩٨٠١٩٨٠لبنان ، لبنان ، 

أبـو البقـاء محـب الـدین عبـد اهللا بـن الحسـین بـن عبـد اهللا أبـو البقـاء محـب الـدین عبـد اهللا بـن الحسـین بـن عبـد اهللا : : اللباب في علل البناء واإلعـراب اللباب في علل البناء واإلعـراب ..٣٢٣٢
ـــار طلیمـــات ، ط: : ، تحقیـــق ، تحقیـــق ) ) هــــهــــ٦١٦٦١٦تت((العكبـــري العكبـــري  ـــار طلیمـــات ، طغـــازي مخت دمشـــق ، دمشـــق ، ––، دار الفكـــر ، دار الفكـــر ١١غـــازي مخت

. . م م ١٩٩٥١٩٩٥--هـ هـ ١٤١٦١٤١٦
منظــور األفریقــي المصــري منظــور األفریقــي المصــري بــنبــنٱٱأبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم : : لســان العــرب لســان العــرب ..٣٣٣٣

. . بیروت بیروت ––، دار صادر ، دار صادر ) ) هـهـ٧١١٧١١تت((
١١حامـد المـؤمن ، طحامـد المـؤمن ، ط: : ، تحقیـق ، تحقیـق ) ) هــهــ٣٩٢٣٩٢تت((أبو الفتح عثمـان بـن جنـي أبو الفتح عثمـان بـن جنـي : : اللمع في العربیة اللمع في العربیة ..٣٤٣٤

.   .   م م ١٩٨٢١٩٨٢--هـ هـ ١٤٠٢١٤٠٢بغداد ، بغداد ، ––، مطبعة العاني ، مطبعة العاني 
مكتبـة الخـانجي بمصـر مكتبـة الخـانجي بمصـر : : ، الناشـر ، الناشـر ١١عبد السالم محمد هارون ، طعبد السالم محمد هارون ، ط: : معجم شواهد العربیة معجم شواهد العربیة ..٣٥٣٥

. . م م ١٩٧٣١٩٧٣--هـ هـ ١٣٩٣١٣٩٣
، دار الكتـــب ، دار الكتـــب ١١أمیـــل بـــدیع یعقـــوب ، طأمیـــل بـــدیع یعقـــوب ، ط. . د د : : صـــل فـــي شـــواهد اللغـــة العربیـــة صـــل فـــي شـــواهد اللغـــة العربیـــة المعجـــم المفالمعجـــم المف..٣٦٣٦

. . م م ١٩٩٦١٩٩٦--هـ هـ ١٤١٧١٤١٧لبنان ، لبنان ، ––العلمیة ، بیروت العلمیة ، بیروت 
ــــي النحــــو ..٣٧٣٧ ــــي النحــــو المغنــــي ف ــــي : : المغنــــي ف ــــالح الیمن ــــن ف ــــر منصــــور ب ــــي الخی ــــدین أب ــــي ال ــــي اإلمــــام الشــــیخ تق ــــالح الیمن ــــن ف ــــر منصــــور ب ــــي الخی ــــدین أب ــــي ال اإلمــــام الشــــیخ تق

، ، ١١عبد الرزاق عبـد الـرحمن أسـعد السـعدي ، طعبد الرزاق عبـد الـرحمن أسـعد السـعدي ، ط. . د د : : ، تقدیم وتحقیق وتعلیق ، تقدیم وتحقیق وتعلیق ) ) هـهـ٦٨٠٦٨٠تت((
. . م م ١٩٩٩١٩٩٩بغداد ، بغداد ، ––دار الشؤون الثقافیة دار الشؤون الثقافیة 
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، حققـه ، حققـه ) ) هــهــ٧٦١٧٦١تت((جمـال الـدین بـن هشـام األنصـاري جمـال الـدین بـن هشـام األنصـاري : : مغني اللبیـب عـن كتـب األعاریـب مغني اللبیـب عـن كتـب األعاریـب ..٣٨٣٨
، ، ١١ســعید األفغــاني ، طســعید األفغــاني ، ط: : مــازن المبــارك ومحمــد علـي حمــد اهللا ، راجعــه مــازن المبــارك ومحمــد علـي حمــد اهللا ، راجعــه . . د د : : وعلـق علیــه وعلـق علیــه 

. . هـهـ١٣٧٨١٣٧٨طهران ، طهران ، ––مطبعة أمیر ، إیران مطبعة أمیر ، إیران 
أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد الزمخشـري جـار اهللا أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد الزمخشـري جـار اهللا : : المفصل في صنعة اإلعراب المفصل في صنعة اإلعراب ..٣٩٣٩

--هـــ هـــ ١٤١٤١٤١٤بیــروت ، بیــروت ، ––، مكتبــة الهــالل ، مكتبــة الهــالل ١١علــي بــو ملحــم ، طعلــي بــو ملحــم ، ط. . د د : : ، تحقیــق ، تحقیــق ) ) هـــهـــ٥٣٨٥٣٨((
. . م م ١٩٩٣١٩٩٣

محمــد عبــد الخــالق محمــد عبــد الخــالق : : ، تحقیــق ، تحقیــق ) ) هـــهـــ٢٨٥٢٨٥تت((المقتضــب ، أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد المقتضــب ، أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد ..٤٠٤٠
. . بیروت بیروت ––عظیمة ، عالم الكتب عظیمة ، عالم الكتب 

أحمــد عبــد أحمــد عبــد : : ، تحقیــق ، تحقیــق ) ) هـــهـــ٦٦٩٦٦٩تت((عصــفور عصــفور بــنبــنٱٱن مــؤمن المعــروف بن مــؤمن المعــروف بعلــي بــعلــي بــ: : المقــرب المقــرب ..٤١٤١
. . بغداد بغداد ––الستار الجواري وعبد اهللا الجبوري ، مطبعة العاني الستار الجواري وعبد اهللا الجبوري ، مطبعة العاني 

إبــــراهیم إبــــراهیم : : ، تحقیــــق ، تحقیــــق ) ) هـــــهـــــ٣٩٢٣٩٢تت((اإلمــــام أبــــو الفــــتح عثمــــان بـــن جنــــي النحــــوي اإلمــــام أبــــو الفــــتح عثمــــان بـــن جنــــي النحــــوي : : المنصـــف المنصـــف ..٤٢٤٢
ده ده ، شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأوال، شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأوال١١مصـــطفى وعبـــد اهللا أمـــین ، طمصـــطفى وعبـــد اهللا أمـــین ، ط

. . م م ١٩٦٠١٩٦٠--هـ هـ ١٣٧٩١٣٧٩بمصر ، بمصر ، 
: : ، تحقیــق ، تحقیــق ) ) هـــهـــ٨٣٨٨٣٨تت((خالــد بــن عبــد اهللا األزهــري خالــد بــن عبــد اهللا األزهــري : : موصــل الطــالب الــى قواعــد اإلعــراب موصــل الطــالب الــى قواعــد اإلعــراب ..٤٣٤٣

. . م م ١٩٩٦١٩٩٦بیروت ، بیروت ، ––عبد الكریم مجاهد ، مؤسسة الرسالة عبد الكریم مجاهد ، مؤسسة الرسالة . . د د 
لبنـــــان ، لبنـــــان ، ––مكتبــــة المحمـــــدي ، بیــــروت مكتبــــة المحمـــــدي ، بیــــروت : : ، الناشـــــر ، الناشـــــر ١١عبـــــاس حســــن ، طعبـــــاس حســــن ، ط: : النحــــو الــــوافي النحــــو الــــوافي ..٤٤٤٤

. . ٢٠٠٧٢٠٠٧--هـ هـ ١٤٢٨١٤٢٨
اإلمـــام جـــالل الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر اإلمـــام جـــالل الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر : : هوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع هوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع همـــع الهمـــع ال..٤٥٤٥

ــــداوي ، ط. . دد: : ، تحقیــــق ، تحقیــــق ) ) هـــــهـــــ٩١١٩١١تت((الســــیوطي الســــیوطي  ــــد الحمیــــد هن ــــداوي ، طعب ــــد الحمیــــد هن ــــة ، ١١عب ــــة ، ، المكتبــــة التوفیقی ، المكتبــــة التوفیقی
. . ت ت . . مصر ، د مصر ، د ––القاهرة القاهرة 
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AAbbssttrraacctt

After this trip in the wombs of scientific books and references, we can
say that I have Beatify on the side of the subject, and shed light on the corner of
it, and hope The issue of anonymous evidence grammatical poetic view room
for a huge volume splits the word and the act of speech.

The most important results of this study, can be summarized as
follows:

Was not the son of Aqeel first protested the trial anonymous view in his
commentary was preceded by grammarians such as the Imam of grammarians -
sebo - and the radiator and I'm taking and the son of a farmer and son of the
owner and son of Hisham, as well as those who followed him, such as Suyuti
and Ashmouni, SPI and Baghdadi, The use of Ibn Aqil evidence poetic
anonymous view in his commentary came to represent and familiarity with
them, not for martyrdom, as well as that stipulating the evidence of anonymous
representation in his commentary, does not mean that he approved of the
unfamiliar and Bunting, and therefore released from the Neu-confidence
depends upon and, therefore, accepted it, and gave the son of Aqeel witness on
a particular issue in the commentary, Nhoyen furnished with two more in a
matter other than that protested her son Aqil witness. The difference in the
novel the house, he cites Ibn Aqil novel cited by the House, while others
documented in the novel differ from what was narrated, and this difference
came in the novels of two types:

- a slight difference does not affect the witness and the position in question
is to change (the word) or even (character), which does not affect the change in
the home of the witness and wisdom in the matter.

- The difference in impact on the home of the witness and his grammar,
represented by the change in the movement of express words of the witness,
Fmjie witness accounts from a different cause for multiple interpretations of
grammar, especially if all the grammarians who told the witness is credible to
them.

Those are the main findings of the study. The last prayer is praise be to
Allah, the Lord of the Worlds.


